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یادداشت مدیرمسئول

مقام معظم رهبری:سرآغاز
 - انقالب  میدان هاى  در  ما،  اصناف  و  کسبه  انقالب  اول  از 
راهپیمایى ها، جبهه ها و کمک هاى مالی - حضور خوبى داشتند. 
می شماریم.  انقالبى  و  اسالمی  قشر  یک  را  قشر  این  ما  پس، 

کریستین بوبن:
هنـــر بـــزرگ، هنـــر فاصله هاســـت، آدم، زیـــادی نزدیـــک باشـــد 
ـــدا  ـــت را پی ـــه  درس ـــد نقط ـــد، بای ـــخ می زن ـــادی دور، ی ـــوزد، زی می س

ــرد و در آن مانـــد. کـ

اصناف  است؛  اصناف  روز  با  مصادف  تیرماه  یکم  روز 
مردم  توسط  که  است  کشور  در  مدنی  نهاد  بزرگ ترین 
عملکرد  بر  نظارت  و  بازار  وضعیت  در  و  شده  اداره 
همین  به  دارد  موثری  بسیار  نقش  صنفی  واحدهای 
در  که  صنفی  نظام  قانون  مصوبه  اولین  تاریخ  منظور 
شورای  مجلس  تصویب  به   ۱۳۵۰ سال  خردادماه   ۱6
مهم  این  که  شد  ابالغ  تیرماه  یکم  روز  در  و  رسید  ملی 
به عنوان روز اصناف انتخاب شده تا نگاه جدی تری بر 

کشور انداخته شود. نقش، اهمیت و جایگاه اصناف 
اصناف در همه عرصه ها از جایگاه ویژه ای برخوردارند و 
که آنها در پیروزی انقالب تاثیر  با اینکه بارها بیان شده 
بود  از لطف نخواهد  باز هم خالی  اما  بسزایی داشتند، 
آن  بشود،  انقالبی  روزهای  در  مختلف  صنوف  همیشگی  حضور  از  یادی  گر  ا
برایش  وقت  حکومت  شدند،  تعطیل  مغازه ها  و  کرد  اعتصاب  بازار  که  هنگام 
کند،  که دیگر جایی برای ماندن نداشته و باید تاج و تخت را ترک  مسجل شد 

به این ترتیب انقالب ما به پیروزی رسید.
نبرد  درجبهه های  حضور  ضمن  مقدس  دفاع  سال   ۸ طی  حتی  اصناف  اما 
و  نکرده  فراموش  خود  رزمنده  برادران  از  نیز  جبهه  پشت  در  باطل  علیه  حق 
کمک های مورد نیاز حمایت های خود را از آنها دریغ نکردند و حتی  با ارسال 
در دوران سازندگی پس از جنگ؛ در حوادث غیر مترقبه و سایر مسائلی از این 
دست همراه و همدل هموطنان خود بوده و با تمام توان خود به خدمتگزاری 

پرداختند. 
با  که همزمان  کرونا  ایام شیوع بیماری  که شاهد بودیم اصناف در  همچنان 
کاری آنان بود و چندین ماه بی رونق را به امید ماه آخر سال و ایام نوروز  پیک 
اقتصادی  با اعالم تعطیلی ها، علی رغم تمام مسائل  پشت سرگذاشته بودند، 
با ریسک متوسط و  کل واحدهای صنفی به عنوان صنوف  بر 6۰ درصد  بالغ 
که تعطیلی بسیاری  زیاد، نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام نمودند، 
تفریحی  مجموعه های  و  پذیرایی  تاالرهای  مثل  دیگر  صنفی  واحدهای  از 
مقطع  این  در  اصناف  که  می دهد  نشان  موضوع  این  و  دارد  ادامه  همچنان 
نیز نقش خود را در حوزه سالمتی مردم به نحو مطلوبی ایفاء نموده تا در قطع 
کرونا مفید واقع شده و در سالمت هموطنان خود نقش موثری  زنجیره شیوع 

داشته باشند. 
گر در هنگام تعطیلی ها با هجوم مردم به فروشگاه ها مواجه  یادآور می شویم ا
کنده اند  که در سطح شهر پرا نشدیم، به خاطر همین فروشگاه های خردی بود 
کاالها را تأمین و نقش خود را در توزیع درست و به موقع ایفا نمایند،  و توانستند 
گاهی مورد بی مهری برخی از دستگاه ها قرار  که  بنابراین به دور از انصاف است 
حوزه  در  دیگر  اقشار  تمام  مثل  که  نیستیم  موضوع  این  نافی  گرچه  ا بگیرند، 
افراد  توسط  تخلفاتی  و  استفاده  سوء  مقاطعی  در  است  ممکن  هم  اصناف 
و  با صداقت  که  افرادی هستند  اما قاطبه اصناف  باشد،  افتاده  اتفاق  اندکی 

کار خود می دانند.  کرده و انصاف و مشتری مداری را اساس  کار  تقوی 
اصناف است؛  کشور در حوزه  کل  اشتغال  که می دانیم ۴۷ درصد  همان طور 
کاال و سهم ۱۸/۷ درصدی در حوزه تولید  و نقش ۹۵ درصدی درحوزه توزیع 
به  ویژه تری  نگاه  مسئوالن،  تا  است  نیاز  اساس  براین  دارند،  ملی  ناخالص 
اصناف داشته تا آنها در حوزه اقتصادی فعال تر عمل نموده و در جایگاه اصلی 

گیرند. خود قرار 
احتساب  با  که  نموده اند  ایجاد  کشور  در  اشتغال  میلیون   ۹ حدود  اصناف 
سوم  یک  از  بیش  که  گرفته  بر  در  را  نفر  میلیون   ۳۰ حدود  خانواده هایشان 
جامعه،  اقتصادی  بخش  مردمی ترین  پس  داده اند،  تشکیل  را  جمعیت  کل 
با  تا بتوانیم  که نیازمند همان نگاه ویژه و خاص هستند  حوزه اصناف است 
کردن  کارآمد تر  همچنین  و  مطلوب تر  خدمات  درارائه  کسبه  توانمند سازی 

کشـــور در حوزه اصناف است کل  ۴۷ درصد اشـــتغال 

مهندس
محمودبنانژاد

رئیساتاق
اصنافمشهد

ادامه در ستون صفحه بعد

Christian Bobin
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یادداشت سردبیر

امام خمینی؟هر؟: 
کارهـــا اصـــالح می شـــود، ایمـــان  گـــر ایمـــان وارد قلـــب شـــود،  ا
کـــه تمـــام  بـــه خـــدا نـــور اســـت. ایمـــان بـــه خـــدا باعـــث می شـــود 

تاریکی هـــا از پیـــش پـــای مؤمنیـــن برداشـــته شـــود.

ضرب المثل مدیریتی:
که از رنج زندگی بترسد، آنکسی 

از ترس در رنج خواهد بود.

بازار رضای مشهد
در سال ۱۳۵۵

توسط آرشیتکت
داریوش بوربور

طراحی و زیر نظر
او ظرف یازده ماه

ساخته شد.

و  جان بخش  پویا،  کارهای  و  کسب  ترجمان  اصناف 
محلی  بازار  است.  درآمد زایی  و  اجتماعی  کار  تقسیم 
خود  اطالعات  و  کاال  مبادله  به  افراد  آن  در  که  است 
کاال و  که در این مهم حضور مردم در مبادله  پرداخته 
خدمات، الگو واره نظام بازار اطمینان بخش و مایه داد 

و ستد، رشد و رونق اقتصادی جامعه خواهد بود.
تاریخ  در  ریشه  که  تالش  و  کار  فرهنگ  مسلط  الگوی   
عرضه  و  توزیع  است،  اصناف  و  بازاریان  تشکل  دارد، 
اصلی ترین  جمله  از  غالب  پارادایم  یک  عنوان  به  کاال 
که به عنوان یک رسالت تاریخی  مسئولیت هایی است 
و  مهم  نقش  و  است  شده  گذاشته  اصناف  عهده  به 

اثرگذاری را در جامعه ایفا می کند.
کشوری بوده و توسط  که اصناف از بزرگ ترین نهادهای هر  توجه به این نکته 
کاالها و رفع نیازهای  که در وضعیت بازار؛ قیمت گذاری  خود مردم اداره شده 
جامعه نقش مؤثری دارند، دلیل اهمیت و نقش جایگاه اجتماعی اصناف است. 
ج نهادن به  ار کسب روزی حالل است. روز  از تالش و  روز اصناف روز تجلیل 
و  خلق  تجلی  حبیب ا...،  کاسب  بزرگداشت  روز  و  است  یاری  دیگر  و  انصاف 

خوی نیک؛ قناعت؛ و پیشتاز بودن در رفع تمام بحران ها و مشکالت است. 
یعنی  این  که  ماسعی  لالنسان  لیس  ان  و  می فرماید  کریم  قرآن  در  خداوند 
اجتماعی  شرکاء  محیطی،  مشکالت  پیگیری های  تالش  اصناف،  ماهیت 
مشکالت  و  اجرایی  دستگاه های  و  دولت  سویه  یک  تصمیمات  ناخواسته، 
اثر  که تبعات  انگیزه و تالش بیشتر  روز اقتصادی، تاب آوری اصناف و داشتن 
بخشی در اشتغال زایی و رفع سرخوردگی های اجتماعی ناشی از بیکاری داشته 
کار و تالش  که نشانگر پویایی،  گسترده اصناف است  و از صفات بارز تعامالت 

با نگاهی به آینده است.
نام گذاری  تولید  جهش  سال  نام  به  انقالب  معظم  رهبر  طرف  از  که  سالی  در 
شده است، اصناف به درستی نقش خود را در این راستا اجرا و عملی می سازند 
و با حضور همیشگی خود در صحنه اقتصاد کشور به این مهم صحه می گذارند.
بنابراین بازار می تواند به عنوان یکی از بازوان اقتصادی کشور در پویایی اقتصاد 
اقتصادی  تاثیرگذار در رونق  را به عنوان یک بخش  حائز اهمیت بوده و خود 

کننده باشد. ح نموده و در تحقق شعار سال از اقشار مؤثر و تعیین  مطر

اقتصاد  برنامه های  را درتحقق  اصناف  و مصرف، نقش  توزیع  تولید،  سیستم 
مقاومتی به درستی ایفا نماییم.

حوزه  در  ما  که  است  الزم  کمیتی  حا سیستم  از  اصناف  حوزه  توقع  علی رغم 
اصناف نقش خود را پر رنگ تر از سایر حوزه ها انجام داده و اجازه ندهیم افراد 

سودجو از برخی امور سوء استفاده نمایند. 
که واحد بازرسی  کشور این است  تالش ما در اتاق اصناف مشهد و حتی سراسر 
کامل و فعال نگه داریم تا هم بازار را  کمبود منابع مالی،  و نظارت را علی رغم 

کنیم.  کنترل نموده و هم نگرانی ها را از مردم دور 
گر چه در سال ۹۹ آغاز خوبی نداشتیم و شاید سخت ترین و تلخ ترین بخش  ا
که  داریم  امید  اما  بود،  آنها  کار  پیک  در  صنفی  واحدهای  تعطیلی  اعالم  آن 

کشور شاهد باشیم. در ادامه سال ۹۹ روزهای پر رونق اقتصادی را در سراسر 

کاسب حبیب ا...  روز اصناف، روز بزرگداشت 

هادیمخملی
سردبیرماهنامه

اتاقاصناف

یادداشت مدیرمسئول

ادامه از ستون صفحه قبل

تصویری دیده نشده از
بازار رضا در مشهد بعد از ساخت

در دهه پنجاه هجری شمسی
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کشور و از جمله بنگاه های اقتصادی   اصناف، بزرگ ترین بخش نظام اقتصادی 
و  توزیع  تولید،  نظام  از  اعظمی  بخش  که  می روند  شمار  به  متوسط  و  کوچک 
کشور، عالوه  گستره اصناف  خدمات را به اختصاص داده اند. همچنین، با توجه به 
نیز نقش  و فرهنگی  اجتماعی  اقتصادی، در مسائل  ایفای نقش موثر در عرضه  بر 
کشور  اقتصادی  مهم  بخش های  جمله  از  صنفی  واحدهای  می کنند.  ایفا  مهمی 
کاال در بازار ایفا می کنند؛  که مهم ترین نقش را در نظام تولید، توزیع و عرضه  است 
کاالهای وارداتی و ۷۰% درصد تولیدات صنایع  به طوریکه، ۹۰ درصد توزیع تمامی 
بزرگ در کشور از طریق کانال های توزیع اصناف صورت می گیرد و در این میان استان 
ثقل  مرکز  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  مشهد،  شهر  مشخص  به طور  و  رضوی  خراسان 

فعالیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بخش اعظمی از صنوف را در 
گزارش آماری تیرماه اتاق اصناف ایران 2۷۵6۴۴2  خود جای داده است. بر طبق 
آنها در  از  که ۱۹درصد )۵26۹۴۹(  کار می باشند  به  ایران مشغول  در  واحد صنفی 
در   )۴6۷۵6۳( ۱۷درصد  توزیعی،  بخش  در   )۱۳۴۴۸۸۹( درصد   ۴۹ تولید،  بخش 
بخش خدمات فنی و ۱۵درصد )۴۱۷۰۳۹( در بخش خدماتی فعال هستند. از این 
۱۹درصد)۵2۸۳۴۸(  و  می باشند  کسب  پروانه  دارای  ۸۱درصد)222۸۰۹2(  تعداد 
کسب شان منقضی شده است؛ همچنین ۹۸درصد)2۱۷۴66۷( از این  واحد پروانه 
پروانه  دارای  و 2درصد)۵۳۴2۵(  عادی  کسب  پروانه  دارای  صنفی  واحدهای  کل 

گری هستند. کسب ایثا

کشور است  اصناف بزرگترین بخش نظام اقتصادی 

وضعیت اصناف ایران

جمعیت
آمار جمعیتی اصناف در تولید و توزیع

استان خراسان رضوی و به طور مشخص شهر 
گرفتن در مرکز ثقل فعالیت های  مشهد، به دلیل قرار 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بخش 
اعظمی از صنوف را در خود جای داده است

کاظمی  سید جمال 
دبیر اجرایی اتاق اصناف 

مشهد

دکتر میالد نمایان
واحد تحقیق و توسعه

اتاق اصناف مشهد

مهندس خسرو برزشی
واحد تحقیق و توسعه

اتاق اصناف مشهد
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جایگاه خراسان رضوی و مشهد مقدس در بین اصناف ایران
موقعیت  جمله  از  مشهد،  شهر  و  خراسان  استان  نسبی  مزیت های  به  توجه  با 
همچنین  و  افغانستان  و  ترکمنستان  کشورهای  با  مجاورت  دلیل  به  سرزمینی 
رواج  و  رضا؟ع؟  امام  مقدس  بارگاه  داشتن  قرار  به  توجه  با  گردشگری  پتانسیل 
گسترش مسائل سوق الجیشی  گردشگری دینی باعث رونق فعالیت های بازرگانی و 
رضوی  خراسان  استان  در  رضا؟ع؟  امام  مقدس  بارگاه  داشتن  قرار  است.  شده 
میلیون ها  میزبان  ساله  هر  منطقه  این  شده  باعث  مشهد  شهر  مشخص  به طور  و 
گردشگر باشد. خراسان رضوی و مشهد به دلیل وابستگی های دیرین با شهرهای 
اجتماعی  و  اقتصادی  مرکزیت  هم  هنوز  جنوبی،  و  شمالی  خراسان  استان های 
کرده است. خرسان رضوی و شهر مشهد  این دو مناطق حفظ  به  را نسبت  خود 
ک و  متناسب با مزیت های طبیعی و منطقه ای خود در حوزه های توریسم، پوشا
که بخش قابل توجهی از اشتغال  کسب وکارهای فعالی بوده  امنیت غذایی دارای 
که از استان خراسان رضوی از نظر تعداد  منطقه را در خود جای داده اند، به طوری 

اتاق اصناف ۷درصد یعنی 26 اتاق از ۳۹۷ اتاق ایران را در خود جای داده و دومین 
استان بعد از استان فارس در این زمینه است، همچنین با توجه به ظرفیت این 
تشکیل  استان  این  در  کشوری  اتحادیه   ۷۴۱۷ از  )6درصد(  اتحادیه   ۴۷۸ استان 
که سومین استان بعد از استان های اصفهان و فارس بترتیب با ۵۴6 و ۵2۸  شده 
از  درصد   22 و  کشور  از  درصد   ۱( اتحادیه   ۹6 مشهد  شهر  سهم  که  است  اتحادیه 
استان( می باشد. و دومین مرکز استان بعد از تهران با ۱2۸ اتحادیه است و شهرهای 
اصفهان و شیراز به ترتیب با ۸۴ و ۷۸ اتحادیه، بعد از شهر مشهد قرار می گیرند. از 
از  یکی  مشهد  شهر  مرکزیت  به  رضوی  خراسان  استان  نیز  صنفی  واحد  تعداد  نظر 
که 22۰6۹۷ )6درصد( از  کسب وکارهای خرد می باشد به طوری  مناطق جذاب برای 
کشور در استان خراسان رضوی مستقر هستند و رتبه دوم  2۷۵6۴۴2 واحد صنفی 
با 22۵۴۱2 واحد  استان اصفهان  و  با ۳۹۵۵66 واحد صنفی  تهران  استان  از  بعد 
کشور و ۵۱  که از این مقدار شهر مشهد دربردارنده ۱۱۳۳۰۳ )۴درصد از  صنفی است 

درصد از استان(واحد صنفی بعد از شهر تهران با 2۱۴۹۷۰ است.
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جمعیت
کشور در  گزارشات مرکز آمار ایران جمعیت  با توجه به 
سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰ میلیون نفر بود برآورد ها نشان 
کشورمان به حدود  می دهد، در سال ۱۳۹۸ جمعیت 
درصدی   ۱.2۴ رشد  و  است  رسیده  نفر  میلیون   ۸۳
در  این  داشته ایم.  اخیر  سرشماری   2 بین  فاصله  در 
کشورمان  خ رشد جمعیت سالمند  نر که  حالی است 
کل  شد  اشاره  که  طور  همان  است.  درصد   ۳.62
تعداد واحدهای صنفی در تیر ماه امسال 2۷۵6۴۴2 
تولیدی،  بخش  در   )۵26۹۴۹( ۱۹درصد  که  می باشد 
۱۷درصد  توزیعی،  بخش  در   )۱۳۴۴۸۸۹( ۴۹درصد 
۱۵درصد  و  فنی  خدمات  بخش  در   )۴6۷۵6۳(
با  هستند  مشغول  خدماتی  بخش  در   )۴۱۷۰۳۹(
شهروند   ۳۰ هر  ازای  به  ایران  کل  جمعیت  به  توجه 
با  آمار  این  که  دارد،  وجود  صنفی  واحد  یک  ایرانی 
 ۷۰۰ تا   ۵۰۰( دنیا  پیشرفته  کشورهای  استاندارد های 
ازای هر شهروند( تفاوت چشمگیری  واحد صنفی به 
دارد و تعداد واحدهای صنفی ایران چندین برابر نرم 
که  است  موضوع  این  بیانگر  آمار  این  است.  جهانی 
تولیدی،62  ایرانی ۵/۱۵۷ واحد  ازای هر شهروند  به 
واحد توزیعی، ۵/۱۷۷ واحد خدمات فنی و ۱۹۹ واحد 

خدماتی وجود دارد.

کل تعداد واحدهای صنفی در تیر ماه امسال 
که ۱۹درصد در بخش تولیدی،  2۷۵6۴۴2 می باشد 
۴۹درصد در بخش توزیعی، ۱۷درصد در بخش خدمات 
فنی و ۱۵ درصد در بخش خدماتی مشغول هستند

اتحادیه های مشهد
در  موثر  و  بزرگ  مردمی  و  مدنی  نهادهای  از  مجموعه ای  زیر  صنفی،  اتحادیه های 
که از افراد خوشنام هر صنف تشکیل شده اند و به  کشور محسوب می شوند  اقتصاد 
کاسبان  منظور حمایت از حقوق صنفی آن رسته مشاغل و ایجاد همکاری در میان 
مؤسسه های  با  ارتباط  همچنین  مصرف کنندگان  به  خدمات  بهبود  و  صنف  آن 
که بر اساس قانون نظام صنفی وظایف مشخص و معینی را،  دولتی و خصوصی، 
عهده دار می باشند تا بتوانند با اتکا به آن ضمن ایفای نقش و وظیفه خود از حقوق 
تمامی اعضاء صنف دفاع نمایند. از بین ۹6 اتحادیه شهر مشهد ۸ اتحادیه به ترتیب، 
مشاورین  غذایی،  مواد  وعمده  فروشان  برنج  مشهد،  ک  پوشا فروشندگان  صنف 

مردانه  خیاطان  نانوایان،  ورزشی،  لوازم  و  عطریات   , خرازی  ک،  امال معامالت 
بار در مجموع  تره  و  فروشان میوه  آرایشگر، خرده  بانوان  ک،  وتولیدکنندگان پوشا
با2۴۵۹۸ واحد پروانه دار و ۵۳2۵ واحد منقضی شده دارای بیشترین تعداد واحد 
صنفی شهر مشهد می باشند. اتحادیه های بعدی از نظر تعداد اعضا اتحادیه صنف 
فنی  وخدمات  کنندگان  تولید  مشهد،  مخابراتی  تجهیزات  و  همراه  تلفن  خدمات 
گوشتی،اغذیه،پیتزا وغذاهای  کفاشان، صنف فروشندگان فرآورده های  خودروئی، 
واحد  تعداد  زیر  جدول  در  هستند.  سرگرمی  و  فرهنگی،بازی  محصوالت  فانتزی، 
پروانه دار و منقضی شده این ۸ اتحادیه به همراه رتبه آنها در بین سایر اتحادیه هااز 

نظر تعداد اعضا قابل مشاهده است.

جمعیت
آمار جمعیتی اصناف در تولید و توزیع
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سرشماری  آمار  اساس  بر  رضوی  خراسان  جمعیت 
نفر   6۴۳۴۵۰۱ برابر  مسکن)۱۳۹۵(،  و  نفوس  عمومی 
بود. برآورد ها نشان می دهد، در سال ۱۳۹۸ جمعیت 
خراسان رضوی به حدود ۱۱ میلیون نفر رسیده است 
کرده است  و رشد ۱.2۴ درصدی درهر سال را سپری 
محسوب  جمعیت  نظر  از  ایران  استان  دومین  که 
بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۹۵  می شود. همچنین 
تابعیت  با  نفر   2۱۹۴۴2 تعداد  استان  جمعیت  کل  از 
کن استان هستند. کل تعداد واحدهای  افغانستان سا
صنفی در تیر ماه امسال 22۱۰۳۴ می باشد که ۱۸درصد 
در  ۴۹درصد)۱۰۷۳6۳(  تولیدی،  بخش  در   )۴۰۸۷۰(
خدمات  بخش  در  ۱۷درصد)۳۸۴۱6(  توزیعی،  بخش 
فنی و ۱6درصد)۳۴۳۸۵( در بخش خدماتی مشغول 
ازای  به  به جمعیت خراسان رضوی  توجه  با  هستند 
وجود  استان  این  در  صنفی  واحد  یک  نفر   ۵۰ هر 
ازای  به  که  این موضوع است  گر  بیان  آمار  این  دارد. 
تولیدی،۱۰۳  واحد   2۷۱ خراسان  استان  در  نفر  هر 
توزیعی، 2۸۸ واحد خدمات فنی و ۳22 واحد  واحد 

خدماتی وجود دارد.

پس  کشور  بزرگ  شهر  دومین  و  استان  مرکز  مشهد 
شمار  به  استان  کل  تپنده  قلب  که  است  تهران  از 
نفر  میلیون   2۸ از  بیش  پذیرای  ساالنه  که  میرود 
مشهد  جمعیت  است،  کشور  ج  خار و  داخل  از 
نسبت  آن  جمعیت  رشد  به  توجه  با   ۹۸ سال  در 
پیش بینی  نفر   ۳,۴۸۰,2۱۵ پیشین  سال های  به 
ماه  تیر  در  صنفی  واحدهای  تعداد  کل  است.  شده 
 )۱۸۷۳۷( ۱۷درصد  که  می باشد   ۱۱۳۳۰۳ امسال 
بخش  در  ۵2درصد)۵۸۹۷۴(  تولیدی،  بخش  در 
فنی  خدمات  بخش  در  ۱۳درصد)۱۵۱2۰(  توزیعی، 
مشغول  خدماتی  بخش  در  ۱۸درصد)2۰۴۷2(  و 
به  رضوی  خراسان  جمعیت  به  توجه  با  هستند 
در  صنفی  واحد  یک  مشهدی  شهروند   ۳۰ هر  ازای 
موضوع  این  گر  بیان  آمار  این  دارد.  وجود  شهر  این 
مقدس  مشهد  شهر  در  نفر  هر  ازای  به  که  است 
واحد   2۳۰ توزیعی،  واحد  تولیدی،۵۸  واحد   ۱۸6
دارد. وجود  خدماتی  واحد   ۱۳۰ و  فنی  خدمات 
که صنوف  کارشناسان معتقدند  گران و  برخی تحلیل 
به  و  نکرده اند  رشد  منطقی  و  عادی  به طور  کشور 
که بیشتر  همین دلیل با افزایش این همه واحد صنفی 
مصرف گرا  جامعه  یک  به  هستند،  توزیعی  و  خدماتی 
ح  تبدیل شده ایم، از سویی دیگر این موضوع نیز مطر
واحدهای  نوع  این  روزافزون  رشد  با  که  می شود 
نمی کنند،  رشد  تولیدی  واحدهای  تنها  نه  صنفی، 
زیرا  می شوند؛  تعطیل  یا  داده  کاربری  تغییر  بلکه 
نداشته  رقابتی  قدرت  و  اقتصادی  صرفه  که  مادامی 
داده  سوق  توزیع  و  واسطه گری  سمت  به  باشند، 

که  می شوند. اما نکته مهم و قابل توجهی وجود دارد 
بازار  و  صنوف  ذات  که  است  این  آن  و  مانده  مغفول 
با فعالیت های توزیعی و خدماتی  از زمان تشکیل آن 
گره خورده است و خیلی نباید از بازار و اصناف انتظار 
و  بازار  که  از دالیلی  یکی  از طرفی دیگر  تولید داشت. 
به  پیشرفته  کشورهای  سایر  از  بیشتر  ایران  صنوف 
سمت فعالیت های توزیعی و خدماتی رفته اند، ضعف 

که وظیفه اصلی  کارآمدی صنایع ایران می باشد،  و نا
توجه  با  هستند.  دار  عهده  را  کشوری  هر  در  تولید 
بازار)  روز  نیازهای  از  ایران  صنایع  ماندگی  عقب-  به 
ناچار  به  صنوف  جامعه،  و  داخلی(  بازار  بخصوص 
کاالهای  توزیع  وسیله  به  نیازها  این  رفع  منظور  به 
فعالیت  افزایش  به  منجر  که  می ورزد  اهتمام  خارجی 

در رسته های توزیعی و خدماتی شده است.

که مغفول مانده  نکته مهم و قابل توجهی وجود دارد 
که ذات صنوف و بازار از زمان تشکیل  و آن این است 
گره خورده است و  آن با فعالیت های توزیعی و خدماتی 
خیلی نباید از بازار و اصناف انتظار تولید داشت
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گذشته، زن، غالبا نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به  در 
کشاورزی و  گر هم در اموری مانند  انجام امور خانه می پرداخت. ا
دامداری و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنین مشارکت هایی در 
حدی بسیار محدود و منحصر به تأمین نیازهای خانواده بود اما...

کسب به تفکیک جنسیت: صاحبان پروانه 
است،  هرکشوری  اقتصاد  اساسی  موضوع های  جمله  از  اشتغال  در  زنان  سهم 
کاهش بیکاری زنان، به عنوان یکی از شاخصهای  که افزایش اشتغال و  به گونه ای 
عدم  ایران  در  سنتی  صورت  به  گذشته  در  می شود.  تلقی  جوامع  توسعه یافتگی 
بودن  پایین  خانه،  در  زن  کار  ارزش  به  بی توجهی  و  منزل  در  کار  عادالنه  تقسیم 
پایین  و  زنان شاغل  تعارض نقش ها در میان  با مردان،  زنان در مقایسه  دستمزد 
است.  کرده  کم  کار  بازار  به  ورود  برای  را  زنان  انگیزه های  شغلی  پیشرفت  بودن 
کسب در اصناف می تواند دید مناسبی از وضعیت  تفکیک جنسیتی صدور پروانه 
کسب صادر  اشتغال زنان در بازار ارائه دهد. با توجه به شکل باال ۷۳۸۴۴۴2 پروانه 
مردان  سهم  و  کسب  پروانه  زنان۱۹درصد)۵۱۴22۱۹(  سهم  ایران  صنوف  در  شده 
کسب می باشد. در استان خراسان رضوی از 22۱۰۴۱  ۸۱درصد)22۴222۳( پروانه 
کسب و  کسب صادر شده در تیر ماه سهم زنان ۱۸درصد )۳۸۷۵6( پروانه  پروانه 

از  مشهد  شهر  در  همچنین  است،  کسب  پروانه  ۸2درصد)۱۸22۸۵(  مردان  سهم 
کسب و سهم  کسب صادر شده سهم زنان ۱۴درصد)۱6۰۵۷( پروانه  ۱۱۳۳۰۳ پروانه 

کسب می باشد. مردان ۸6 در صد)۹۷2۴6( پروانه 
گذشـــته، زن، غالبـــا نقـــش مـــادر و همســـر را بـــه عهـــده داشـــت و بـــه انجـــام امـــور  در 
ــال آن  ــداری و امثـ ــاورزی و دامـ کشـ ــد  ــوری ماننـ ــم در امـ ــر هـ گـ ــت. ا ــه می پرداخـ خانـ
شـــرکت داشـــت، دامنـــه چنیـــن مشـــارکت هایی در حـــدی بســـیار محـــدود و منحصـــر 
بـــه تأمیـــن نیازهـــای خانـــواده بـــود امـــا بـــا تغییـــر شـــرایط اقتصـــادی و اجتماعـــی و 
کار، امـــروزه زنـــان عـــالوه بـــر ایفـــای نقش هـــای فـــوق،  پیچیده تـــر شـــدن تقســـیم 
پذیـــرای مســـئولیت های عمده تـــر نظیـــر اشـــتغال در بیـــرون از خانـــه می باشـــند. 
کـــرده اســـت. ورود ماشـــین  ـــا پیشـــرفت جوامـــع، تغییـــر و تحـــول پیـــدا  ـــان ب اشـــتغال زن
گذاشـــته و آنـــان را از مشـــاغل ســـنتی بـــه ســـوی  و صنعـــت بـــر اشـــتغال زنـــان اثـــر 

بخش هـــای صنعتـــی ســـوق داده اســـت.

کشور در 

در استان

در مشهد

جمعیت
آمار جمعیتی اصناف در تولید و توزیع
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گفتمانهای  کلیدیبودهوتمامی کشوریهستند.درتمامدنیابازاریکمفهومومقولهی اصنافوبازاریکیازمهمتریننهادهایاقتصادیواجتماعیهر
کارکردهایمتعددیدارد.امروزهاهمیتابعاداجتماعیوفرهنگی روزانهوواقعیاتسیاسیراتحتتأثیرخودقراردادهاست.بازاردارایابعادچندگانهاستو
کارکردونقشبازاردرزندگیروزمره،سبکهایزندگی،هویتبخشیانسان،تولیدوتوزیع،ازموضوعاتوپدیدههایقابل کمترازابعاداقتصادیآننیست؛ بازار
توجهومهمبرایجامعهشناسانمحسوبمیشود.اصنافوبازار،عالوهبرایجاداشتغال،سهممهمیدرنظامتوزیعدارند.تمامشبکههایخردهفروشیو
کشاورزیبهواسطهاصنافبرقرارمیشودازهمینروشناخت کنندگاناعمازصنعتیو بخشزیادیازشبکهعمدهفروشیجزءنظامصنفیهستند.رابطهتولید
گفتهشداصنافبزرگترین که اینتشکلبزرگدرفهماقتصادایرانموثراست.عالوهبراین،شناختاصنافدرفهمرابطهدولتباجامعهنیزموثراستهمانطور
کشوراستچگونگیتعاملدولتبااینتشکلبخشیازاقتصادسیاسیایرانراروشنمیسازدوتصویریدرموردتعاملدولتواصنافمیتواند تشکلصنفی

نقطهآغازمناسبیبرایبحثدرموردجایگاهاصنافوبازاردرایرانباشد.

جایگاه اصناف
مخلوق  ایران  در  تاریخی  صورت  به  صنفی  نظام 
و  سیاسی  منافع  تحقق  برای  که  است  حکومت 
نهاد ها  این  است،  شده  طراحی  حکومت  اقتصادی 
از سوی دولت تشکیل شده اند و یا علت وجودی آنها 
خدمت به دستگاه مالیاتی دولت بوده است وابستگی 
گی  اصناف به دولت پدیده ای امروزین نیست بلکه ویژ
گی های  جامعه ایرانی از سده های میانی است. از ویژ
اسالمی  کشورهای  دیگر  و  ایران  شهر های  اساسی 
کسبه و پیشه وران شهری است.  گروه بزرگی از  حضور 
گران در مورد جایگاه  سه دیدگاه مهم از سوی تحلیل 

اصناف در ایران وجود دارد: 
اصناف  بر  دولت  است  معتقد  که  دیدگاهی  نخست، 
بازاری ها سود  کنترل  برای  آن  از  و  دارد  تسلط  بازار  و 
یک  دارای  بازار  ایران  تاریخ  طول  در  یعنی  می جوید 
انقالب  از  پس  ماهیت  این  و  بوده  خاص  ماهیت 
هویت  بازار  دیدگاه  این  در  است  کرده  پیدا  ادامه  نیز 
گروه منسجمی بنام  دارد، ولی استقالل ندارد؛ یعنی، 

در  عمل  ابتکار  اما  است  شناسایی  قابل  بازاری ها 
دست دولت بوده و فعالیت آنها زیر نظر آن می باشد. 
دارد  کید  تأ دولت  از  بازار  استقالل  بر  دوم،  دیدگاه 
فرصت  بسیار  خودشان  منافع  تأمین  برای  اصناف 
طلب بوده و از فضای انقالب و روابط جدید استفاده 
کرده و مطالبات خود را تعقیب می کرده اند و سرانجام 
دچار  انقالب  از  پس  بازار  است  معتقد  که  دیدگاهی 
عنوان  به  را  خود  ماهیت  و  شده  عظیمی  دگرگونی 
این  از نظر  از دست داده است  گروه جامعه شناختی 
بازار  اسالمی  انقالب  از  پس  تحوالت  دلیل  به  دیدگاه 
دچار دگرگونی عمیق و بزرگی شده است و بخش های 
از دست داده اند.  را  از آن هویت واقعی خود  منقسم 
چه  در  ما  کنونی  بازار  اینکه  تحلیل  یا  و  نظر  ارائه 
کار نسبتا دشوار  موقعیت و تقسیم بندی قرار می گیرد، 
بازار  که  گفت  بتوان  اما شاید  و پیچیده ای می باشد. 
کنونی تلفیقی از سه وضعیت فوق می باشد. به عبارتی 
گفت در برخی موارد و به علت های مختلف،  می توان 
کرده و  دولت در دوره های زمانی و بخش ها ورود پیدا 

گذار بوده، در برخی دیگر صنوف و بازار استقالل  تاثیر 
است،  کرده  حفظ  حکومت  بدنه  و  دولت  از  را  خود 
همچنین بازار ما دچار دگرگونی و تحول های خواسته 
در  گفت  بتوان  شاید  است.  شده  نیز  ناخواسته  یا 
کمک  را  بازار  و  بوده  مثبت  دولت  نقش  موارد  برخی 
نموده و در برخی دیگر این نقش منفی بوده و بازار را 
کشانده است. همچنین نقش بازار و اصناف  به بیراهه 
گاهی اوقات استقالل شان  نیز به همین منوال، یعنی 
کمک آن ها آمده و پیشرفت نموده اند، در پاره ای  به 

دیگر از موارد دچار شکست شده و موفق نبوده اند.

نگاه تاریخی حکومت ها
به بازار و رابطه دولت ها با اصناف

با سه  ایران به طور سنتی   دستگاه های حکومت در 
قالب  در  کسبه  و  وران  پیشه  با  اصلی  علت  و  انگیزه 
اخذ  نخست،  شده اند،  رو  روبه  اصناف  و  انجمن ها 
و  کنترل  سوم  و  سیاسی  اغراض  دوم  مالیات  آسان تر 
توسط  خدمات  و  کاالها  قیمت  و  کیفیت  بر  نظارت 

کارکرد اصناف و بازاریان در ایران  شناخت و بررسی جایگاه و 

حفظ رویکرد سنتی یا پذیرش تغییر جایگاه و ماهیت بازار

دیدگاهی معتقد است دولت بر اصناف و بازار تسلط دارد و از آن برای 
کنترل بازاری ها سود می جوید یعنی در طول تاریخ ایران بازار دارای 
یک ماهیت خاص بوده و این ماهیت پس از انقالب نیز ادامه پیدا 
کرده است در این دیدگاه بازار هویت دارد، ولی استقالل ندارد

تاریخچه
سیر تاریخی جایگاه اصناف
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به  حکومت  وظایف  از  بخشی  انتقال  یعنی  اصناف؛ 
بوده  انجمن ها  این  خلق  علت  صنفی  انجمن های 
جدید  دوران  در  انگیزه  این  می رسد  نظر  به  است. 
کنترل  برای  نهاد  این  از  دولت  و  است  شده  تشدید 
از دهه ۱۳۵۰ و پس  گران فروشی  با  و مبارزه  قیمت ها 
گذشته سود جسته است. تسهیل  از  از انقالب بیش 
بوده  ادوار  همه  در  دولت  انگیزه  مالیات  وصول  در 
است، اما شروع انگیزه سیاسی در خلق نظام صنفی 
که مربوط به دوران نخست وزیری  به اوایل دهه ۱۳2۰ 

رضاخان است، بر می گردد. 
دوره های  در  که  صنفی  نظام  جدید  قوانین  طرفی  از 
مختلف چه قبل از انقالب اسالمی و چه بعد از آن به 
رابطه  ماهیت  در  چندانی  تغییر  رسیده اند  تصویب 
دولت و اصناف پدید نیاورد و فشار دولت برای تسلط 

کرد.  کامل بر اصناف همچنان ادامه پیدا  و نظارت 

جمع بندی
و  اقتدارگرایی دولت  ایران،  با اصناف  رابطه دولت  در 
انکار  نمی توان  را  مختلف  دوران های  در  حکومت ها 
گی های  از ویژ اما این تمایل در حکومت ها، جدا  کرد 
ساختار  از  ناشی  بخشی،  اجتماعی  و  سیاسی 
ذاتی  وظیفه  دیگر  بخشی  و  بازار  در  گرفته  شکل 
)مانند  تشکل  فاقد  گروه های  نمایندگی  برای  دولت 
مصرف کنندگان و بیکاران و عموم مردم( و تنظیم امور 
این  به  نیز  اصناف  میان  این  در  می باشد.  اقتصادی 
کم و بیش در طول  رابطه تن داده اند این نوع رابطه 
از  چشم گیری  تغییر  و  است  بوده  ثابت  ایران  تاریخ 
خ نداده است. زمان ساسانیان تا جمهوری اسالمی ر

که مواردی مانند اخذ مالیات از  اما باید توجه داشت 
صنوف، نمی تواند تنها نشانه تسلط دولت بر اصناف 
قدرت  نشانه  یعنی  برعکس  شاید  بلکه  باشد  بازار  و 
کسب امتیاز از دستگاه های مالیاتی باشد از  صنوف در 
سویی دیگر بدون تردید یکی از عوامل مؤثر در بازنگری 
بازار بوده است و  مکرر قوانین صنفی، رایزنی اصناف 
این نشان دهنده فرصت شناسی و چانه زنی مستمر 
کنون  تا از سال ۱۳۵۰  اصناف  نهاد صنفی است،  این 
شمول  و  مشاغل  بر  خود  چتر  بیشتر  گسترش  برای 
ایفاء  و  اخذ  دولت،  از  بیشتر  استقالل  صنفی،  قانون 
موردی  نموده اند.  تالش  حکومت  وظایف  از  برخی 
اصناف  که  امتیازی  مالیات،  پرداخت  شیوه  مانند 
باقی  خود  قوت  به  همچنان  گرفتند،   ۱۳۵۱ سال  در 
است و در مورد دادگاه های خاص و تعزیرات حکومتی 
فعال  تعامل  از  حکایت  نشینی ها  عقب  و  پیشروی ها 
این نهاد با حکومت دارد. لغو قانون دادگاه های نظام 
گذشت یک ماه از انقالب نشان می دهد  صنفی پس از 
در  آنچه  ابطال  برای  انقالب  فضای  از  اصناف  که 
گر رابطه  ا گذشته ظالمانه می دانستند بهره جستند. 
دولت با اصناف بازار سراسر مبتنی بر سلطه بود، باید 
از  برای  اصناف  تالش  از  عالمتی  دوران  این  طول  در 
زنجیره های  کردن  پاره  و  صنفی  نهاد  این  بردن  بین 
سختی  به  می شد.  ثبت  دولتی  جمعی  استثمار 
می توان پذیرفت نهادی با بیش از چند میلیون عضو 

چند  طول  در  رسمی  غیر  و  رسمی  روابطی  داشتن  و 
دهه به استثماری جمعی تن دهد و هرگز بر علیه آن 
اقدامی نکند. اصالح مکرر قانون نظام صنفی و نقش 
که  اصناف در این اصالح این فرضیه را تقویت می کند 
اصناف در حفظ روابط موجود منافعی دارند و اصالح 

گسستن می دانند. را بهتر از 
که استقالل اصناف  ذکر یک نکته دیگر ضروری است 
مسئله ای  کنونی  شرایط  در  دولت  مداخله  عدم  و 
صنوف  و  بازار  ساختار  که  زمانی  تا  است.  پیچیده 
صنفی،  شئون  در  دولت  مداخله  عدم  است  چنین 
بیکاران  مصرف کنندگان،  برای  سنگین  هزینه های 
دنبال  به  مختلف  بخش های  در  کنندگان  تولید  و 
خواهد داشت. به عبارت دیگر، مداخله نکردن دولت 
گروه  یک  منافع  غلبه  به  تنها  صنفی  ساختار  این  در 
نمی توان  دیگر  سوی  از  می انجامد.  گروه ها  سایر  بر 
کرد،  نیز توصیه  را  تغییر در ساختار اصناف  راحتی  به 
در  دگرگونی  و  عضویت  آزادی  و  تکثر  سمت  به  حرکت 
ساختار بازار ممکن است به از بین رفتن اصناف بازار 
صنوف  که  مختلفی  امتیازات  بیانجامد،  کشور  در 
میان اعضا خود تقسیم می کنند انگیزه عضویت اعضا 
کردهای  کار  را فراهم آورده است. آیا انتقال وظایف و 
به  می تواند  اصناف  اتاق  مانند  نهادی  به  حکومت 
تحول ساختار اصناف بازار بیانجامد و یا آنکه این نهاد 
انتقال  برای  تالش  برد؟  خواهد  بین  از  کامل  بطور  را 
مختص  تنها  صنفی  نهادهای  به  حکومت  از  وظایف 
نظام های  بازرگانی،  اتاق های  نیست.  بازار  اصناف 
از انجمن های صنفی  مهندسی، تعاونی ها و بسیاری 
را  حکومت  وظایف  از  بخشی  هستند  تالش  در  همه 
کردهای  کار  حذف  می رسد  نظر  به  گیرند.  دست  در 
اداری آسیب جدی بر اصناف بازار و سایر انجمن های 

صنفی در ایران وارد می سازد.
گرفتند.  پیش  در  اروپائیان  که  را  راهی  همچنین 
که  موانعی  اروپا  در  کرد.  توصیه  نمی توان  ایران  برای 
بازار  گسترش  سر  بر  انحصار  ایجاد  با  اصناف)گیلدها( 
قرن  در  آنها  قانونی  ممنوعیت  به  آوردند  وجود  به 
آنجا  در  )گیلدها(  اصناف  انحالل  انجامید،  هجدهم 
زاییده رشد اتحادیه های تجار و تحوالت صنعتی بود. 
تغییر  نه  و  انحالل  نه  و  بیشتر  استقالل  نه  اینجا  در 
گسترش بازار را  ساختار نمی تواند استقالل از دولت با 

به ارمغان بیاورد.
انجمن  مانند  مدنی  نظارت های  شکل گیری  شاید 
از  بتواند  مستقل  مطبوعات  و  مصرف کنندگان 
آنها  مثبت  آثار  و  بکاهد  اصناف  ساختار  آسیب های 
زائد  شغل های  زیادی  تعداد  وجود  کند.  تقویت  را 
رسمی  غیر  بخش  بیانگر  پروانه  فاقد  واحدهای  و 
که برای حل مسائل زندگی خود راه  گسترده ای است 
دولت  نه  و  بازار  اصناف  نه  که  حلی  راه  یافتند،  حلی 
رسمی  غیر  بخش  این  وجود  هستند.  آن  خواهان 
متحمل  بازار  کنترل  از  مصرف کنندگان  که  زیانی  و 
می شوند ضرورت ایجاد نهادی خاص برای هماهنگی 
بیکاران،  و  مصرف کنندگان  منافع  با  اصناف  منافع 
روشن  را  صنفی  رسمی  غیر  بخش  و  کنندگان  تولید 

با  مشابه  ساختاری  می تواند  نهاد  این  می سازد. 
شوراهای حل اختالف یا شعب خاص قضائی داشته 
آسیب های  از  می تواند  نهادی  چنین  این  باشد. 
اصناف بازار بکاهد و زمینه خروج دولت از امور صنفی 

را بوجود آورد.
ایران  رابطه اصناف در  کنون در مورد  تا که  مطالعاتی 
گرفته در مراحل ابتدایی است و حتی به برخی  صورت 
از مقدمات الزم پرداخته نشده است. تعامل این دو 
نهاد از مجرای مدیران میانی دستگاه دولت و رؤسای 
این  اندازه  چه  تا  این که  می گیرد.  صورت  صنفی  امور 
اتحادیه  اعضای  و  )دولت  خود  وکالی  منافع  به  دو 
که  نکته ای  دارد،  اهمیت  بسیار  هستند  وفادار  ها( 
نظر  به  انتها  در  است.  نشده  پرداخته  آن  به  کنون  تا
در  درازی  راه  دولت  با  بازار  رابطه  درک  برای  می رسد 

پیش داریم.

کارکردهای اصناف
کارکرد اصناف در قرون اولیه ی اسالمی تقریبا به همان 
شکل بازارهای ساسانیان باقی ماند و از قرن دوم به 
و  بازرگانی  شهرهای  مهم  و  اصلی  عناصر  از  یکی  بعد 
را تشکیل می داد. در  بزرگ  از روستاهای  برخی  حتی 
دوره ی مغوالن و تیموریان بازار همچنان یکی از ارکان 
می شد.  محسوب  شهرها  کارکردی   - فضایی  مهم 
اندیشیده  پیش  از  و  شده  ح ریزی  طر بازارهای  ایجاد 
به بعد مورد توجه شاهان واقع  از زمان صفویه  شده 
همه  افول  اثر  در  بعد  به  قاجاریه  دوره ی  از  گردید. 
پاشیدگی  هم  از  و  ایران  اقتصاد  و  فرهنگ  جانبه ی 
سنت ها، در بناهای بازار نیز انحطاط بارزی به چشم 
مهم  عناصر  از  همچنان  بازار  این،  وجود  با  اما  خورد 
کالبدی و اجتماعی شهر و قلب آن محسوب می شود.

و  است  شده  اساسی  دگرگونی های  دچار  امروزه  بازار 
چنان  بازار  منطق  که  گردیده  موجب  دگرگونی ها  این 
شیوه ی گسترده ای برای اندیشیدن درباره ی نهادهای 
کلی تر درباره انسان، به دست دهد  اجتماعی و به طور 
که در مورد مسائل متفاوتی چون شغل افراد، دسترسی 
خصوصی  فعالیت های  حتی  و  عمومی  خدمات  به 
هم می توان از مفاهیمی چون رقابت، سرمایه گذاری، 
فایده مندی و انتخاب بهره جست. بازار تنها محل داد 
و ستد و خرید و فروش نیست؛ امروزه ایده ی بازار از حد 
اقتصادی  امور  هماهنگ سازی  به  مربوط  مدل های 
تنظیم  باب  در  گسترده تری  اصول  با  و  می رود  فراتر 
کنش اجتماعی ارتباط پیدا می کند. بازار به  اجتماعی و 
عنوان یک واقعیت اجتماعی و اقتصادی پیچیده و به 
عنوان یک موضوع جامعه شناختی نگریسته می شود، 
بر  متعددی  علل  که  است  مفهوم  این  به  پیچیدگی 
تحوالت بازار، تولید، فروش و...، تأثیر می گذارند. بازار 
کارکردهای متعددی را  دارای ابعاد چندگانه ای است و 

به دنبال می آورد. 

کارکرد اقتصادی
چرخه  در  که  جایگاهی  علت  به  بازاریان  و  اصناف 
برنامه های  تحقق  در  می توانند  دارند،  اقتصاد 

وجود تعداد زیادی شغل های زائد و واحدهای فاقد 
که  گسترده ای است  پروانه بیانگر بخش غیر رسمی 
برای حل مسائل زندگی خود راه حلی یافتند، راه حلی 
که نه اصناف بازار و نه دولت خواهان آن هستند

تاریخچه
سیر تاریخی جایگاه اصناف
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کشور نقش مهم و  اقتصادی و افزایش توان اقتصادی 
بی بدیل ایفا کنند. اصناف به عنوان یکی از کانون های 
ح است و از دیگر سو،  اصلی اشتغالزایی در جامعه مطر
مهم  بسیار  نیز  ملی  ناخالص  تولید  در  اصناف  نقش 
انجام  برآوردهای  بنابر  که  جایی  تا  است  تأثیرگذار  و 
دایره  در  که  تولیداتی  از  درصد   2۵ به  نزدیک  شده، 
واسطه  به  هستند،  تعریف  قابل  ملی  ناخالص  تولید 
میان  امین  رابطی  اصناف  می پذیرد.  انجام  اصناف 
تولیدکننده و مصرف کننده هستند، به واقع این حلقه 
نیاز  تأمین  بر  عالوه  مصرف کننده  و  تولیدکننده  میان 
اقتصاد  رونق  سطح  ارتقای  به  مصرف کننده  جامعه 
شهری و سطح زندگی می انجامد. بیش از ۳ میلیون 
واحد صنفی در زیرگروه های خدماتی، توزیعی، تولیدی 
که جمعیتی بالغ بر  و غیره مشغول به فعالیت هستند 
و  می پردازند  کار  به  واحد های  این  در  نفر  میلیون   6
صنفی،  فعالیت های  زنجیره اِی  حلقه های  این  قطعا 
که به مدد آن بار بخش  دارای پتانسیل ویژه ای است 
کشور سبک تر خواهد  سنگینی از مشکالت اقتصادی 
کاهش بیکاری دو  که تقویت تولید و  شد. در شرایطی 
به  کشور  اقتصادی  اولویت جدی در حوزه  و  ضرورت 
مقررات،  و  قوانین  اصالح  و  بازنگری  با  می رود  شمار 
و  ظهور  جامعه  در  که  پیشرفت هایی  موازات  به 
در  را  روشنی  افق های  می توان  می کند،  پیدا  بروز 
کرد.  ترسیم  کشور  در  اصناف  آفرینی  اشتغال  سایه 

کارکرد فرهنگی
نقش اثرگذار اصناف در امور فرهنگی باید مورد توجه 
مردمی  نهاد  این  فعالیت  تنوع  که  چرا  گیرد،  قرار 
اجتماعی  طیف های  تمام  از  مردم  که  شده  موجب 
را  کشور  در  توزیعی  اقتصاد  بزرگترین  و  آمده  هم  گرد 
کنند به همین دلیل می توان با برنامه ریزی  مدیریت 
برنامه های  متنوع  قشرهای  برای  کز  مرا این  در 

کرد. متناسبی را اجرا 
مسائل  اجرای  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه 
باید  دارد،  تفاوت  مختلف  صنوف  در  فرهنگی 
تهیه  خاص  فرهنگی  بسته  صنف،  هر  با  متناسب 
گیرد.  صورت  آن  با  متناسب  فرهنگ سازی  و  شود 
بتواند  تا  دارد  نیاز  فرهنگی  متفکر  به  کنون  ا کشور 
اساس  بر  و  بشناسد  را  مخاطبان  و  جامعه  نیازهای 
را  کلیدی  نقش  بازار  و  اصناف  و  کند  برنامه ریزی  آن 

درکسب نتیجه مطلوب ایفا خواهند.

کارکرد سیاسی و اجتماعی
نقش بازاری های سنتی در فرآیند تحوالت سیاسی و 
که  اجتماعی ایران، یکی از مهم ترین موضوعاتی است 
اقتصادی  سیاسی،  تاریخی،  بررسی های  در  محققان 
کرده اند.  توجه  آن  به  کمتر  خود  شناختی  جامع  و 
تحوالت  تاریخ  در  سنتی  بازار  تاثیرگذاری  و  اهمیت 
انقالب  خصوص  به  ایران،  اجتماعی  و  سیاسی 
که »بازار«، اساس  اسالمی، نه تنها به این دلیل است 
و ستون فقرات ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه 
شهری ایران را تشکیل می دهد، بلکه به دلیل داشتن 

کز و مؤسسات  ارتباط تنگاتنگ تاریخی و سازمانی با مرا
که از الیه های  مذهبی نیز می باشد. بازاری های سنتی 
اتحاد  در  می شود،  محسوب  ایران  قدیمی  اجتماعی 
سازمانی و تاریخی با روحانیان مبارز شیعه در هر نوع 
کو، نهضت  حرکت اجتماعی و سیاسی چون قیام تنبا
قیام  نفت،  صنعت  شدن  ملی  جنبش  مشروطه، 
داشته اند. شرکت  اسالمی  انقالب  و   ۱۳۴2 خرداد   ۱۵

جمع بندی
بخش های  در  عمیق  تأثیرگذاری  موازات  به  اصناف 
نقش  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه های  در  اقتصادی، 
ذیربط  دستگاه های  می کنند.  ایفا  را  بسزایی  و  نافذ 
طراحی  تعریف  و  صحیح  سیاست گذاری  با  اقتصادی 
کردن برنامه های هدفمند، رونق و ثبات را  و اجرایی 
یکی  این صورت  غیر  در  گردانند  باز  کشور  اقتصاد  به 
سیاسی،  و  اقتصادی  حوزه های  در  توانمند  بازوان  از 
این  و  شد  خواهد  ناتوان  و  فلج  واجتماعی  فرهنگی 
نقیصه با هزینه های سنگین و جبران ناپذیری همراه 
که  نظام  کلی  سیاست های  راستای  در  بود.  خواهد 
کشور  ساله   2۰ چشم انداز  سند  به  رسیدن  همانا 
خواسته  اصناف  ملی  روز  در  و  است   ۱۴۰۴ سال  در 
که دولت بستر مناسب را برای بخش  اصناف آن است 
دست  به  را  اجرایی  کارهای  و  کرده  ایجاد  خصوصی 

این بخش بسپارد.

انتخاب استراتژی؛ حفظ رویکرد سنتی بازار
یا پذیرش تغییر جایگاه و ماهیت بازار؟

خراسان بزرگ در سده های بعد از اسالم، در نمودهای 
اسالمی  فرهنگ  بر  نواحی  تاثیرگذارترین  از  متفاوت 
این منطقه در  بازار  گسترش  گونه  بوده است،  ایرانی 

سده سوم تا هشتم هجری یکی از این نمودهاست.
بارزترین خصوصیت بازارهای خراسان این دوره توجه 
که عالوه  به بافت بازارهای بنا شده قبل از اسالم است 
بر حفظ عناصر اولیه قبل از اسالم با الگوی توسعه در 

گسترش یافتند. دوره اسالمی تطبیق و بر اساس آن 
اغلب محققین و صاحب نظران، دوره های شهر سازی 
سه  به  را  معاصر  دوران  از  قبل  تا  اسالم  آغاز  از  ایران 
کرده اند: شهر های سده های نخستین  دسته تقسیم 
و شهرهای دوره  میانی  اسالمی، شهرهای سده های 
جغرافی نویسان  تاریخی،  مستندات  براساس  متاخر، 
هفتم  تا  سوم   / میالدی  سیزدهم  تا  نهم  سده های 
گسترش  الگوی  بزرگ  خراسان  شهرهای  در  هجری 
تأثیر  تحت  اسالمی،  بازارهای  دیگر  همچون  بازار 
کل سرزمین اسالمی  کم بر  که حا الگوهایی قرار داشت 
که براساس تجربیات تمدن های  و ایرانی بود. اصولی 
براساس  و  زبردست  معماران  توسط  گذشته، 
اندیشه های دانشمندان مشخص می شد و نیازهای 
فردی و اجتماعی، مادی و معنوی مردم شهرنشین را 

برآورده می ساخت.
سده های  در  خراسان  بازارهای  و  شهرها  گسترش 
رابطه ای  شهر،  زیربنایی  عوامل  ساختار  با  مذکور 
غیر  شهر  گسترش  آنها،  بدون  که  داشت  مستقیم 

ممکن بود. سرمایه گذاری برای ایجاد عوامل زیربنایی 
ح ها و سامان بخشی به ساختار بازار  و برنامه ریزی طر
به اجرا در آوردن آنها، بدون حضور حکومت ها و یک 
سازمان اجرایی توانمند از خود بازار امکان پذیر نبود. 
این امر در سده های نهم تا سیزدهم میالدی / سوم 
بین  سیاسی  جدایی های  علیرغم  هجری  هفتم  تا 

دولت های مختلف به انجام رسیده است.
بافت  در  تغییرات  که  می شود  مشاهده  امروزه  اما 
رفتن  دست  از  باعث  بازارها  معماری  و  جغرافیایی 
تدریجی  انتقال  است،  شده  بازارها  اعتبار  و  ارزش 
بازاریان به خیابان های مهمتر شهر و ایجاد مغازه ها و 
که مطابق  مجتمع های جدید با عرضه ی محصوالتی 
مشتریان  است،  امروزی  مصرف کنندگان  نیازهای  با 
و  جدی  فعالیت  امکان  و  کشیده  خود  سوی  به  را 
پررونق را جز در موارد معدودی، به بازاریان نداده اند. 
تجاری  مجتمع های  حد  از  بیش  احداث  همچنین 
تخریب  باعث  مشهد  جمله  از  شهر ها  از  برخی  در 
سازهای  و  ساخت  و  بازار  نجیب  و  آرام  روحیه ی 
هویت  با  سنتی  معماری  تخریب  موجب  آن  طبقاتی 
به  فضاها  این  است.  شده  بازارها  اسالمی  و  ایرانی 
دلیل نیاز به شبکه حمل و نقل وسیع و همچنین نیاز 
بافت  تخریب  یا  اشغال  به  شروع  وسیع،  انبارهای  به 
کاروانسراهای اطراف بازار، به نفع نیازهای  مسکونی و 
کردند و بدین ترتیب باعث نابودی بافت های  جدید 
شکل  تغییر  نتیجه  در  و  بازار  اطراف  سنتی  مسکونی 

تدریجی بازار شدند.
تأثیرگذار  گروه های  از  ایران به عنوان یکی  بازار سنتی 
در مسائل اجتماعی وسیاسی از جمله پیروزی انقالب 
با  بازار  رابطه  اخیر،  ده های  در  بود.  ح  مطر اسالمی 
دولت دچار تحول شده است. در بررسی این تحول، 
ح است؛ اول، استقالل بازاری ها از  دو فرضیه قابل طر
نظر  به  اصناف.  و  بازار  بر  دولت  تسلط  دوم،  و  دولت 
بازار در دوران  واقعیت های  به  می رسد هر دو فرضیه 
رابطه  اخیر،  اول  دهه  در  یعنی  می کنند.  اشاره  اخیر 
با پیوستن بخشی  و  با دولت دچار دگرگونی شد  بازار 
و  گرفت  شکل  بازار  دولتی  بخش  دولت،  به  بازار  از 
بخش  و  یافت  اختصاص  آنها  به  دولتی  مهم  منصب 
گرایید  غیرسیاسی بازار نیز در این دوران به حالت انزوا 

و قدرت خود را در جامعه مدنی از دست داد.
تحوالت  این  داردکه  وجود  امیدوارکننده  نکته  اما 
منجر به دگرگونی عمیق و عظیم و بزرگی بر بازار نشده 
و بخش های مختلف بازار هویت واقعی و جایگاه خود 
ریشه  کسبه  به عنوان مثال هنوز  نموده اند.  را حفظ 
دار در بین بازاریون دارای اعتبار و احترام می باشند، 
کز  هنوز به رسوم و سنت ها پایبند بوده در تأسیس مرا
بازار  در  کار  از  کلی  طور  به  و  دارند  مشارکت  خیریه 

رضایت دارند. 
این  با  بازریون  از  برخی  که  است  درست  پایان  در 
بازارها  سنتی  بافت  مورد  در  چه  ساختاری  تغییرات 
نارضایتی  بازار  و  دولت  بین  ارتباط  وضعیت  از  چه  و 
برگزار  دولت  طرف  از  که  برنامه هایی  در  و  دارند 
را  خود  و  ندارند  شرکت  به  چندانی  تمایل  می شود، 

در ده های اخیر، رابطه بازار با دولت دچار تحول 
شده است. در بررسی این تحول، دو فرضیه قابل 
ح است؛ اول، استقالل بازاری ها از دولت و  طر
دوم، تسلط دولت بر بازار و اصناف
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که  در تحوالت سیاسی مؤثر نمی دانند، زیرا معتقدند 
کارشان دخالت می نمایند  سازمان های دولتی هم در 
چه  گر  ا بازاریان  بنابراین،  دارند.  نظارت  اینکه  هم  و 
از فضای به وجود آمده  تأمین منافع خودشان  برای 
در  اما  نمایند  تأمین  را  منافعشان  تا  کرده  استفاده 
بازار هنوز همان  که  مجموع شواهد نشانگر آن است 
و  ماهیت  کرده،  طی  را  خود  گذشته ی  تاریخی  روند 
جایگاه خود را حفظ نموده و تحوالت دهه های اخیر 
باعث دگرگونی ماهیت آن نشده و همچنان ادامه پیدا 

کرده است.
پس از بررسی تغییرات ساختار و بافت سنتی بازار در 
کانون  عصر امروز، توجه به حفظ جایگاه بازار به عنوان 
هویتی در شهرهای ایران و نیز جلوگیری از نابودی و از 
بین رفتن این عنصر ارزشمند ضروری به نظر می رسد. 
بازار  حیات  ادامه ی  در  که  مهم  امر  دو  کلی  طور  به 

نقش اساسی دارند، عبارتند از:

 ۱- تحریک و تشویق رقابت مثبت بین بازاریان
 2- فزونی بخشیدن به امکان انتخاب برای خریداران

 
گر  البته در شرایط امروزی، بازارها در شهرهای ایران، ا
هم بتوانند در اجرای این دو امر مهم موفق شوند، اما 
باز هم نمی توانند به همان شکل قدیمی و سنتی خود 
ادامه دهند زیرا به دنبال پدید آمدن تغییرات اساسی 
در زیر بنای مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی شهرهای 
ایران، بنیادهای مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی 

گذشته در بازار هم باعث تغییر و تحول می شوند.
می باشد  توجه  مورد  بسیار  که  دیگری  مهم  موضوع 

گیرد،  قرار  حمایت  مورد  قبل  از  بیشتر  بایستی  و 
کردن  ایفا  جهت  انجمنی  یا  نهاد  تشکیل  موضوع 
برای  زمینه ها  تمام  در  تسهیل گر  و  واسطه ای  نقش 
بسیاری  در  ما،  کشور  در  می باشد.  بازاریان  و  صنوف 
اطالع رسانی  و  راهنمایی  بازار،  و  صنوف  و  صنایع  از 
کارها  کسب و  مناسب و همچنین انجام امور اجرایی 
کسب و  در زمینه های مختلف از جمله راه اندازی یک 
امور مالیاتی، بیمه ای،  کار، اخذ مجوز های مربوطه، 
و  صنف  توسعه  و  کسب  وضعیت  بهبود  و...،  بانکی 
و اصولی،  به طرز صحیح  این موارد،  از  بسیاری دیگر 
بنابراین وجود یک  کمرنگ ونسبتا ضعیف می باشد. 
در  موارد  این  انجام  جهت  قانونی  و  مناسب  واسطه 
که می تواند بصورت  اصناف الزامی می باشد. انجمنی 
کسب  و  کرده  عمل  انتفاعی  غیر  صنفی  نهاد  یک 
فعالیت های  انجام  به  عالقه مند  مختلف  کارهای  و 
تحقیقاتی و نوآورانه و مشاوره ای از حوزه های مختلف 
برای این مدل  که  کنند. شاید بهترین نامی  فعالیت 
که  باشد  بازار  توسعه  واسط  نمود،  نامگذاری  بتوان 
کشور های پیشرفته و در حال پیشرفته  در بسیاری از 
آن ها  صنعت  و  بازار  در  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
است.  شده  ایجاد  مثبتی  بسیار  تغییرات  توسعه،  و 
و  فرهنگ سازی  توسعه ای  واسط  وظیفه  مهم ترین 
شبکه ای  توسعه  و  تحقیق  انجام  برای  اعتماد سازی 
امور مشاوره ای بصورت تخصصی و حرفه ای  انجام  و 
ح  شر به  توسعه ای  واسط  این  وظایف  دیگر  است. 

ذیل می باشد.
و  توسعه  و  تحقیق  موفق  نمونه های  معرفی   -
همچنین نمونه های موفق همکاری مشترک داخلی 

و خارجی
اندیشی باحضور متخصصان  برگزاری جلسات هم    -
کسب وکارهای تولیدی و صنعتی و صاحبنظران مورد 

- انجام امور مشاوره ای در زمینه حقوقی، فنی، اداری 
کسب وکارهای تولیدی و مدیریتی به 

درک  بردن  باال  جهت  دانشگاه ها  با  همکاری   -
کارفرمایان احتمالی شان در آینده. دانشجویان از 

- ایجاد سیستم آموزش و تخصص مهارتی
- تشکیل بانک اطالعاتی مشاوران توانمند استان و کشور 
مسابقه  طریق  از  جدید  مشاغل  ایجاد  از  حمایت   -
از  جدید  مشاغل  ایجاد  از  حمایت   )BP(تجاری ح  طر

ح تجاری طریق مسابقه طر
منافع  تسهیم  مدل های  و  حقوقی  حدود  تعیین   -

اقتصادی در شبکه های تحقیقاتی 
فشار  نقاط  و  مشکالت  بندی  دسته  و  شناسایی   -
صنایع و کسب وکارهای استان و ارائه در سایت مربوطه 
مشاوران  ارتقای  آموزشی  دوره  برگزاری  و  تدوین   -

گیری از مدل واسطه ای و شبکه ای استان با بهره 
کنونی ما، چه سنتی و چه قدیمی،  در نتیجه در بازار 
عالوه  خود،  کاری  حیات  ادامه  و  موفقیت  برای 
از  شد  گفته  قبل  بخش  در  که  مواردی  بر  کید  تا بر 
انگیزه  ایجاد  و  بازاریون  بین  و تشویق  تحریک  جمله 
بایستی  خریداران،  برای  متنوع  گزینه های  افزودن  و 
نسبت به ایجاد واسطه توسعه ای بازار نیز به طور ویژه 
بصورت  بازار  نقش  تا  ورزید  اهتمام  و  کید  تا اخص،  و 
که از این مورد، هم  گذشته پر رنگ بوده  مثبت، مانند 
دولت، هم اصناف و هم مردم سود و منفعت ببرند و 

کشور شکوفاتر شود. اقتصاد 

وجود یک واسطه مناسب و قانونی جهت انجام این موارد در اصناف 
که می تواند بصورت یک نهاد صنفی غیر انتفاعی  الزامی می باشد. انجمنی 
کارهای مختلف عالقه مند به انجام فعالیت های  کسب و  کرده و  عمل 
کنند تحقیقاتی و نوآورانه و مشاوره ای از حوزه های مختلف فعالیت 

تاریخچه
سیر تاریخی جایگاه اصناف
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پیام تبریک محمدرضا مس فروش: 

کننده نقش بی بدیل و تعیین 
کشور اصناف در اقتصاد 

کاشفی وحدتی:  ابوالقاسم 

گرفتاری ها نان خود را اصناف در 
با هموطنان قسمت می کنند

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی: 

گر بازار حمایت شود به اقتصاد ا
کمک می شود کشور  رشد و بالندگی 

محمدرضا حیدری:

اصناف؛ سرمایه اجتماعی
کشور و عنصری برای عظیم 

افزایش رضایت اجتماعی

عبداهلل افشاری صالح 

اصناف، پدیده ای ریشه دار در تاریخ ایران
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رییس سازمان صنعت، معدن و  | میتراعبداللهی
تجارت خراسان رضوی با تبریک فرارسیدن روز ملی 
گفت: نقش بی بدیل  اصناف به جامعه صنفی استان 
کشور  بازار  به ویژه  اقتصاد  در  اصناف  کننده  تعیین  و 
صنفی  جامعه  میان  این  در  و  است  انکار  غیرقابل 
ماهیت  دلیل  به  مشهد  شهر  به ویژه  رضوی  خراسان 
زائرپذیری و زیارتی خود سهم بیشتری از اقتصاد این 

منطقه را به خود اختصاص داده اند.
افراد  از  مشهد  اصناف  افزود:  مس فروش  محمدرضا 
که از اسامی آنان بارها در  موثر و الیقی برخوردار است 
ایران  اصناف  اتاق  با  ملی  سطح  در  که  نشست هایی 
اثرگذاری  از  نشان  که  شده  برده  نام  می شود،  برگزار 

آنان در سطح ملی دارد.
عنوان  به  ما  که  است  این  واقعیت  داد:  ادامه  وی 
دولت همیشه در برهه های مختلف زمانی به ویژه در 
کمبودها و مشکالتی پیش  که  بحران ها و در شرایطی 
به  تا  می طلبیم  استمداد  کسبه  و  اصناف  از  می آید، 
معیشت مردم، بازار و تثبیت قیمت ها، نظم و انتظام 
گاه دست رد به  کنند و آنان نیز هیچ  کمک  شرایط بازار 

سینه دولت نزده اند و همراه و همیار بوده اند.
دشوار  شرایط  در  همواره  اصناف  داشت:  اظهار  وی 
موثری  نقش  جوانان  برای  اشتغال زایی  در  کشور 
پارسال اصناف خراسان  که  کرده اند، همان طور  ایفا 
صنفی  حوزه  در  استان  به  آنچه  از  برابر   ۱.۵ رضوی 

تکلیف شده بود، زمینه ساز اشتغال بیشتری شدند.

خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
که  گذشته  آبان ماه سال  از  کرد:  رضوی خاطر نشان 
بازار و در ادامه  ابتدا افزایش قیمت بنزین و آشفتگی 
داشتیم،  را  صنوف  اجباری  تعطیلی  و  کرونا  شیوع 
زیادی  خسارت  اصناف  و  آمد  بوجود  عجیبی  شرایط 
متحمل شدند اما با وجود همه مشکالت و تالطم در 

بازار متانت و خویشتن داری آنها بی نظیر بود.
نفت،  صادرات  کاهش  دیگر  سوی  از  کرد:  بیان  وی 
خ و فشارهای اقتصادی از بیرون بر ایران  نوسانات نر
وارد می شود، شرایط سخت تری را پیش روی اقتصاد 

که اصناف را نیز بی نصیب نمی گذارد. کشور قرار داده 
کرد: ما به عنوان دولت پیشاپیش از  کید  مس فروش تا
که پیش رو داریم و با ایمان به درک متقابلی  شرایطی 
دارم  توصیه  دارند،  شرایط  از  اصناف  و  اتحادیه ها  که 

که در این قضایا همراهی خود را با ما ادامه دهند.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
و  تأمین  در  اینک  هم  خوشبختانه  گفت:  رضوی 
اما الزم  کاالهای اساسی مشکلی وجود ندارد  ذخیره 
ذخیره سازی،  و  تأمین  از  اطمینان  که  است  ذکر  به 
کاالها  کاالهای اساسی نمی شود، برخی از  منحصر به 
به  نمی رفتند،  شمار  به  اساسی  کاالهای  زمره  در  که 
یکباره به خاطر نوسانات ارزی و تأمین مواد اولیه به 

کاالی استراتژیک تبدیل شدند. یک 
گزیر  نا کنونی  شرایط  در  داشت:  اظهار  مس فروش 
توزیعی  و  تولیدی  صنفی  واحدهای  از  هستیم 

الزم  تمهیدات  کاالها  تأمین  به  نسبت  کنیم  استدعا 
در  که  باشند  داشته  را  الزم  آمادگی  و  بیاندیشیند  را 

شرایط سخت غفلت زده نشویم.
کرد: خراسان رضوی 26 اتاق اصناف و ۴۳۹  وی بیان 
منقضی  اتحادیه   ۳۹ تعداد  این  از  که  دارد  اتحادیه 
خود  انتخابات  برگزاری  شرف  در  اتحادیه   26 و  شده 
کنون نیز ۱۵۱ انتخابات برای اتحادیه ها  بسر می برند، تا

در خراسان رضوی برگزار شده است.
که  را  رضوی  خراسان  صنفی  واحدهای  مس فروش 
کسب برای آنها صادر شده است را ۳2  کنون پروانه  تا
تعداد ۱۷6  این  از  افزود:  و  کرد  هزار و 2۴۸ واحد ذکر 
 ۴۴ کسب  پروانه  و  هستند  معتبر  واحد   6۸۸ و  هزار 

هزار و ۱۵۰ مورد نیز منقضی شده است.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
گفت: ۱۱6 هزار و 2۳6 واحد صنفی در استان  رضوی 
به  مجهز  واحد   6۵۵ و  هزار   66 و  کارتخوان  به  مجهز 

صندوق مکانیزه فروش هستند.
خراسان  صنفی  واحدهای  در  شاغلین  تعداد  وی 
رضوی را ۱۸2 هزار و ۱6۰ نفر مرد و ۳۸ هزار و 6۸۴ نفر 
نیز  امسال  نخست  ماهه  دو  در  کرد:  بیان  و  ذکر  زن 
کسب صنفی صادر شده  سه هزار و 6۸۰ مورد پروانه 
به مدت مشابه سال قبل ۸۷ درصد رشد  که نسبت 

داشته است.
از  عمده ای  بخش  تحقق  اینکه  بیان  با  مس فروش 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  اشتغال زایی  تعهد 
خراسان رضوی در سال جاری برعهده اصناف است، 
تعهد  هزار   2۱ از  امسال  ابتدای  ماهه  سه  در  افزود: 
 ۵۰۰ و  هزار   ۱2 استان  در  اصناف  حوزه  اشتغال زایی 
که جهش اشتغال در  فرصت شغلی محقق شده است 

این زمینه را نشان می دهد.
بدنه  بر  کرونا  از  ناشی  خسارت های  به  اشاره  با  وی 
گفت:  رضوی  خراسان  اصناف  به ویژه  استان  اقتصاد 
کمک به رسته های صنفی خسارت دیده  دولت برای 
خراسان  سهم  که  گرفت  نظر  در  را  تسهیالتی  کرونا  از 
رضوی از این میزان 2۸ هزار و 6۸۰ میلیارد ریال است.
کارگاه تولیدی، توزیعی،  کرد: 6۷ هزار و ۳۹6  وی بیان 
با  رضوی  خراسان  رسته   ۱۳ در  خدماتی  و  صنفی 
که  کرونا خسارت دیدند  اشتغال ۱۸۳ هزار و ۴۱۹ نفر از 
خ سود ۱2 درصد و مدت  مشمول این تسهیالت با نر

بازپرداخت دو ساله می شوند.
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
با درک  نیز  گفت: دستگاه های خدمت رسان  رضوی 
که  متقابل از وضعیت اصناف و متناسب با اختیاراتی 
داشتند به منظور مراعات شرایط آنها تخفیفاتی را در 
کردند و بعضا پرداخت  مطالبات خود از اصناف اعمال 

بدهی هایشان را سه تا 6 ماه به تعویق انداختند.

پیام تبریک محمدرضا مس فروش؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به مناسبت روز اصناف 

نقش بی بدیل و تعیین کننده اصناف در اقتصاد کشور

درسهماههابتدایامسالاز۲۱هزارتعهد
اشتغالزاییحوزهاصنافدراستان۱۲هزار
که و۵۰۰فرصتشغلیمحققشدهاست
جهشاشتغالدراینزمینهرانشانمیدهد

روزملی اصناف
پیام تبریک
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نائب رئیس اول اتاق اصناف مشهد: 

اصناف در گرفتاری ها نان خود را با هموطنان قسمت می کنند

گذشتهبهمدد دستیاریگراصنافهمچون
گوشهایاز کروناآمدو نیازمندانآسیبدیدهاز
جراحاتناشیازاینآسیبرابرهموطناننیازمند
گذاشت باتهیهبستههایمعیشتیمرهم

امیــریمحتشــم|نائــب رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد 
کشــور  کســبه و بازاریان  ضمــن تبریــک روز اصنــاف بــه 
کــه می دانیــم یکــم تیرمــاه،  اظهــار داشــت: همان طــور 
جایــگاه  اســت،  شــده  نام گــذاری  اصنــاف  ملــی  روز 
پوشــیده  برکســی  بازاریــان  و  کســبه  ویــژه  اهمیــت  و 
گاهــی از آنهــا بــه عنــوان بنگاه هــای  کــه  نیســت، اصنــاف 
کنــون در  گذشــته تــا  کوچــک یــاد می شــود از  اقتصــادی 
کشــور تأثیــر بســزایی داشــته و دارنــد. چرخــه اقتصــادی 

کاشــفی وحدتــی در ادامــه افــزود: اصنــاف  ابوالقاســم 
پشــتوانه اقتصــادی جامعــه هســتند و همــواره حامــی 
تمــام  در  و  بــوده  فقــرا  و  محرومــان  انقــالب،  دولــت، 
گرفتاری هــا و حــوادث غیرمترقبه مشــارکت فعال دارند. 
گذشــته  ســال  اســفندماه  اوایــل  شــد:  یــادآور  وی 
کــه  شــد  کشــور  وارد   ۱۹ کویــد  ناخوانــده  مهمــان 
مختلــف  بخش هــای  در  مشــکالت  ایجــاد  بــر  عــالوه 
تاثیــر  تحــت  نیــز  را  کشــور  اصنــاف  اقتصــاد  جامعــه، 

بودنــد  معتقــد  بهداشــتی  کارشناســان  و  داد  قــرار 
بــرای قطــع زنجیــره انتقــال ایــن ویــروس چــاره ای جــز 
ــب  ــترده اغل گس ــی  ــانی و تعطیل ــات انس ــش ارتباط کاه
کشــور  اصنــاف نیســت و بــه ایــن ترتیــب اقتصــاد خــرد 
بســیاری شــده و صدمــات جبــران  زیان هــای  دچــار 

شــد. متحمــل  را  ناپذیــری 
نائــب رئیــس اول اتــاق اصنــاف مشــهد بــا ایــن حــال 
مــدد  بــه  گذشــته  همچــون  اصنــاف  یاریگــر  دســت 
از  گوشــه ای  آمــد و  کرونــا  از  نیازمنــدان آســیب دیــده 
جراحــات ناشــی از ایــن آســیب را بــر هموطنــان نیازمنــد 
ایــن  گذاشــت،  بــا تهیــه بســته های معیشــتی مرهــم 
کاری و از خودگذشــتگی  ــاری، فــدا ــه ای از مــردم ی نمون
کــه بــه رســم صاحــب  اصنــاف متدیــن و معتقــد اســت 
اعتــالی  راه  در  قــدم  صنفــی،  نــام  بــه  منصبــان 
گذاشــته وهنــوز هــم نــان خــود را بــا  دســتورات دینــی 
هموطــن خــود قســمت می کننــد و اصنــاف و بازاریــان 

مــدت خــوب درخشــیدند. ایــن  در 
صاحبــان  اقدامــات  از  وحدتــی  کاشــفی  ابوالقاســم 
صنفــی  واحدهــای  مالکیــن  و  پاســاژها  مجتمع هــا، 
از  و  بخشــیدند  را  صنفــی  واحدهــای  بهــاء  اجــاره  کــه 
مســتأجرین نگرفتنــد، تشــکر و قدردانی نمــود و در ادامه 
کوچکــی از دریــای بیکــران  کــه جــزء  افــزود: افتخــار دارم 
اصنــاف بــوده و خدمتگــزار ایــن قشــر خــدوم و زحمتکش 
جامعــه  بــه  را  اصنــاف  ملــی  روز  دیگــر  بــاری  هســتم، 
کشــور تبریــک  ــان سراســر  کســبه و بازاری ــزرگ اصنــاف،  ب
و تهنیــت عــرض مینمایــم و از خداونــد متعــال آرزوی 
روزهایــی سرشــار از ســالمتی ودرکنــارآن رونــق اقتصــادی 
را بــرای همــه هموطنــان زحمتکش در عرصــه اقتصادی 

بــه ویــژه اصنــاف خــدوم میهــن اســالمی دارم.

ضمـــنتبریـــکفرارســـیدنروزملـــیاصنـــافبـــه
همـــهصنـــوفمحتـــرمخاصـــهمدیـــرانپـــرتـــالشو
ارزشـــمنداتـــاقاصنـــافمشـــهدفرصـــترامغتنـــم
ــتن ــرایداشـ ــاند؛بـ ــتحضارمیرسـ ــهاسـ ــمردهبـ شـ
ــوف ــهبخـــشصنـ ــدبـ ــابایـ ــالموپویـ ــادیسـ اقتصـ
ـــههمـــت ـــوانب کشـــورتوجـــهبیشـــتریشـــودومیت
همـــهبازاریـــانوهمراهـــیمتصدیـــانامـــربـــایـــک
برنامهریـــزیاصولـــیومـــدون،ازپتانســـیلایـــن
کارو کســـبو قشـــرعظیـــمبـــرایبهبـــودفضـــای

ــم. ــهنماییـ ــتفادهبهینـ ــتغالاسـ اشـ

سید حسین مجتبوی
 

رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی
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اقتصادی،   تاریخی،  بنیان های  ازجمله  اصناف 
اقتصاد  تپنده  قلب  و  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 
شهرها به حساب می آیند. اصناف در تمام بزنگاه های 
اجتماعی و سیاسی از مشروطه تا انقالب اسالمی و از 
دفاع مقدس تا جنگ اقتصادی و اجرایی کردن اقتصاد 
مقاومتی نقش بسزایی داشته و کارهای بزرگی کرده اند.
کشور به شمار  اصناف سرمایه اجتماعی عظیمی برای 
یا  اجتماعی  رضایت  موجبات  می توانند  که  می روند 
کار، تأمین  کنند. در آموزش نیروی  کاهش آن را فراهم 
پایدار  درآمد  تأمین  و  شهرها  زیباسازی  شهر،  امنیت 

شهرداری ها بسیار تأثیرگذارند.
و  کشور  در  فعال  اصناف  چشمگیر  آمار  به  توجه  با 

درمی یابیم  به خوبی  آن ها  از  متأثر  شاغل  کار  نیروی 
بخش اعظمی از خانوارهای ایرانی وابسته به اصناف 
عین  در  ایشان  ایستادگی  و  فعالیت  برکت  از  و  بوده 
به زیست  بزرگ  این جمعیت  ریز و درشت،  مشکالت 

خود ادامه می دهد.
امکانات  از  کمتر  عمومًا  اصناف  که  درحالی است  این 
و تسهیالت دولتی و بانکی استفاده می کنند و بیشتر 
و  خود  پس اندازهای  و  سرمایه گذاری ها  به واسطه 
پس انداز  تکیه بر  با  که  بانکی  منابع  از  بهره گیری  با  یا 
کسب  راه اندازی و توسعه  به  ایجادشده  خود صنوف 

کرده اند. و پیشه و درآمدزایی و اشتغال آفرینی اقدام 
فعالیت های  در  اصناف  پررنگ  نقش  طرفی  از 

جریان های  کثر  ا در  مشارکت  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
تاریخ  انکارناپذیر  از واقعیت های  فرهنگی و اجتماعی 
نقش  این  شهرنشینی  شتابان  رشد  با  و  است  کشور 

مهم تر شده است.
پس اصناف به عنوان حلقه ارتباطی در بستر تحوالت 
و  رشد  در  ویژه ای  جایگاه  اجتماعی،  و  اقتصادی 
تعالی اجتماعی جامعه دارند  و  کشور  اقتصاد  پویایی 
گستردگی  کارکرد آنان بر حوزه های مختلف به دلیل  و 
و ارتباط مستقیم با آحاد مردم بسیار مهم و چشم  گیر 
توقع  و  انتظار  حد  در  اصناف  این وجود  با  است. 
مدیریت  یک صدساله  در  بوده  شایسته  که  آن گونه 

شهری مشارکت داده نشده اند.
فرآیند مدرنیزاسیون و توسعه شهرها چه ازنظر شکلی 
دچار  را  اصناف  ماهیت  محتوایی  لحاظ  به  چه  و 
توسعه شهری در  ح های مختلف  و طر کرده  دگرگونی 
کالبدی و اجتماعی شهرها را  دوره های مختلف بافت 

تغییر داده  است.
متصدی  به عنوان  شهرداری ها  است  الزم  ازاین رو 
از  شهر  اقتصادی  توسعه  و  اشتغال  سرمایه گذاری، 
اساسی  رکن  به عنوان  اصناف  با  بیشتری  هماهنگی 
و  اصناف  که  چرا باشند  برخوردار  شهری  اقتصاد 
و  مردمی  اقتصاد  َتَجلِی  و  ِنمود  حوزه،  این  فعاالن 
که  اقتصادی  هستند،  غیردولتی  اقتصاد  تعبیری  به 
دولت ها صرفًا به عنوان قوه ناظر یا نظارت کننده در آن 

ایفای نقش می کنند.
مرجع  و  محلی  کمیت  حا به عنوان  شهرداری ها 
و  اشتغال  زمینه های  موظف اند  شهری  مدیریت 
هدف  این  کنند.  تسهیل  را  شهر  در  سرمایه گذاری 
صنوف  با  همکاری  و  هماهنگی  همراهی،  بدون 

شهری میسر نخواهدشد.
امروز شاهد مشکالت اقتصادی ریز و درشت بسیاری 

محمدرضا حیدری؛ رئیس شورای اسالمی شهر مشهد

اصناف؛ سرمایه اجتماعی عظیم کشور و عنصری برای افزایش رضایت اجتماعی

اصناف به عنوان حلقه ارتباطی در بستر تحوالت اقتصادی و اجتماعی، 
کشور و تعالی اجتماعی جامعه  جایگاه ویژه ای در رشد و پویایی اقتصاد 
گستردگی و ارتباط  کارکرد آنان بر حوزه های مختلف به دلیل  دارند و 
مستقیم با آحاد مردم بسیار مهم و چشم  گیر است

روزملی اصناف
پیام تبریک
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از  یکی  شاید  هستیم.  جامعه  اقتصادی  صحنه  در 
کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  چالش های  بزرگ ترین 
بسیار  چه  می شود،  معطوف  بیکاری  معضل  به 
تأمین  صورت  در  می توانند  که  کاری  جویای  جوانان 
شرایط مناسب در صنوف مختلف مشغول به فعالیت 
اقدام  هر  از  همیشه  نیز  اصناف  مردمی  بدنه   شوند. 
کرده و همواره یاور  عام المنفعه برای جامعه استقبال 

مردم بوده است.
وصف  از  دور  هم دلی  و  همکاری  نمی شود  فراموش 
عین  در  که  کرونا  ویروس  شیوع  کنترل  در  اصناف 
تن  اعتراضی  و  مشکل  هیچ  بدون  معیشت،  سختی 
کسب وکارهای  و  تجاری  مجتمع های  تعطیلی  به 
غیرضروری دادند. صنوفی که برسرکار ماندند هم خطر 
ابتال به ویروس را به جان خریدند تا معیشت مردم به 
مخاطره نیفتد. اصناف در این دوره سخت زیان های 
شهروندان  سالمت  بهای  به  را  سنگینی  اقتصادی 
کنار مردم و مدیریت شهری بودند.  کرده و در  تحمل 
در عین حال همت و منش انسانی ایشان در مشارکت 
با مدیریت شهری و نهادهای خدمت رسان به منظور 
نیاز  مورد  اقالم  تأمین  و  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت 
از  زیبا  و  شگرف  بس  صحنه هایی  ایشان،  زندگی 
تکریم  با  باید  پس  کرد.  خلق  مروت  و  نوع دوستی 
مشارکت  زمینه  شهر،  از  مهم  بخش  این  شخصیت 
کنیم. ایجاد  صنوف  برای  باالتری  اثرگذاری  و  بیشتر 
مردم  بیشتر  چه  هر  نقش آفرینی  لزوم  بر  امروز  گر  ا
راه حل  یک   به عنوان  کشور  اقتصادی  عرصه  در 
نارسایی های  از  برون رفت  برای  تأثیرگذار  و  جامع 
مراودات  اصالح  به دنبال  گر  ا داریم،  کید  تأ اقتصادی 
سرمایه  افزایش  و  اجتماعی  روابط  آسیب شناسی  و 
آسیب های  کاهش  برای  شهری  مدیریت  اجتماعی 
اجتماعی و تقویت هویت و شخصیت شهرها هستیم 
بخش های  انرژی  و  توان  هم افزایی  پی  در  گر  ا و 
اجتماعی  بنیان های  استحکام  برای  جامعه  مختلف 
گام های محکم در مسیر تعالی و پیشرفت  و برداشتن 
در  ایشان  مؤثر  حضور  و  اصناف  از  حمایت  هستیم، 
معادالت اجتماعی شهر از مهم ترین راه های رسیدن 

به این هدف تلقی می شود.

همکاریوهمدلیدورازوصفاصنافدرکنترلشیوع
ویروسکروناکهدرعینســختیمعیشــت،بدونهیچ
مشــکلواعتراضیتنبهتعطیلیمجتمعهایتجاری

وکســبوکارهایغیرضروریدادند
یادداشت

کسب درآمد و روزی حالل یکی از پایه های اساسی جامعه محسوب و در ردیف بزرگ ترین   در دین اسالم، 
کار حالل ریشه  کسب و  کید شده،  گرفته است وبر اساس آنچه در روایات اهل بیت؟ع؟ تأ عبادات قرار 

بسیاری از خلقیات و فرهنگ جامعه است. 
کسی پوشیده نیست، این تشکل مردمی در همه ادوار انقالب بوده  کشور بر  بی شک نقش بی بدیل اصناف 
و  امکانات مادی  تأمین  و  به عرصه دفاع مقدس  ورود  دارد،  و  کشور داشته  در  تاثیرگذاری  و  موثر  نقش  و 
پشتیبانی جنگ و دفاع جانانه از اصول و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی در طول چهار دهه پس 

از انقالب از مصادیق بارز در صحنه بودن این قشر ارزشمند جامعه است. 
اصناف به عنوان یک تشکل مردمی و بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی همیشه مورد توجه 
کمک شایانی شده است. به  کشور  گر از بازار حمایت الزم شود به اقتصاد و رشد و بالندگی  بوده و هست؛ ا
گسترده جمعیتی حمایت  گر از این شبکه  کشور است و ا کارشناسان، اصناف پیشانی اقتصاد  زعم بسیاری از 

کشور را دارند. شود این قشر عظیم توان شکوفایی اقتصاد 
کشور  اتاق اصناف شهرها هم برای رفع بسیاری از مشکالت اقتصادی از جمله بیکاری، اهمیت زیادی برای 
دارند.در شرایط سخت اقتصادی و تحریم های ظالمانه،می توان از توان این اتاق ها، راهبردی برای اقتصاد 

کار در جامعه تسهیل نمود. تدوین و شرایط را برای شکوفایی 
گویای اهمیت و جایگاه این  اولین روز از تیرماه به نام روز ملی اصناف نامگذاری شده و این نامگذاری خود 
کشیدن جایگاه  کشور است بنابراین باید این فرصت را برای به تصویر  قشر بزرگ از جامعه در رشد و بالندگی 
شکوفایی  عرصه  تالشگران  این  اقتصادی  و  اجتماعی  معنوی،  ارزش های  به  نهادن  ج  ار و  اصناف  واقعی 

اقتصادی غنیمت شمرد.
کشور استفاده از پتانسیل عظیم و توان این تشکل فعال مردمی به عنوان یکی از بزرگ ترین  در وضعیت فعلی 
کار و اشتغال الزم است و با توجه  کسب و  بخش های اقتصادی در منطقه بیش از پیش برای بهبود فضای 
به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید بدون شک نقش اصناف، در به ثمر 

کشور بسیار حائز اهمیت است. نشاندن این فرمان و پیشرفت و توسعه ملی 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان واالمقام جامعه اصناف، این روز عزیز را به همه تالشگران  اینجانب ضمن 
عرصه تولید، توزیع و اقتصاد تبریک و تهنیت عرض نموده و از تالش ها و خدمات ارزشمند این قشر فهیم و 

کار قدردانی می نمایم. کسب و  کمک به رونق تولید، ایجاد اشتغال و ارتقاء فضای  زحمتکش، در راستای 

سیدامیرحسینقاضیزادههاشمی؛
کالت نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم شریف مشهد و 

گر بازار حمایت شود به اقتصاد ا
رشد و بالندگی کشور کمک می شود
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انســیهســروش|آنچــه امــروز تحت عنــوان »اصناف« 
شــناخته می شــوند، قدمــت زیــادی در تاریــخ تمــدن 
گذشــته در شــکل گیری  کــه در  جهــان و ایــران دارد، چــرا 
کســبه، اصنــاف و  هــر شــهری یکــی از ارکان اصلــی آن 
بــازار بــوده اســت. می تــوان اذعــان داشــت، اصنــاف در 
کاال و خدمــات، تولیــد  قــرون زیــادی عــالوه بــر توزیــع 
کاالهــا و محصــوالت صنعتــی و فــرآوری  کننــده اصلــی 
ــد. ضمــن آن  ــز بوده ان کشــاورزی نی کننــده محصــوالت 
کــه ایــن بخــش همــه فعالیت هــای مرتبــط بــا زنجیــره 
کاالهــا و خدمــات را در فرآینــد تولیــد تــا ارائــه  تأمیــن 
می دهنــد. انجــام  نهایــی،  مصرف کننــده  بــه  کاالهــا 
کــه اول تیرمــاه بــه نــام روز "اصنــاف"  چنــد ســالی اســت 
نام گــذاری شــده اســت؛ بــه همیــن بهانــه بــه ســراغ دبیــر 
ــا  ــم ت ــهد رفتی ــاف مش ــاق اصن ــه ات ــت رئیس ــو هیئ و عض
گفت وگویــی بــا ایشــان در رابطــه بــا پیشــینه اصنــاف 

داشــته باشــیم.
اصنــاف  ماهیــت  می گویــد:  صالــح  افشــاری  عبــداهلل 
در طــول تاریــخ فقــط منحصــر بــه ایــران نیســت و در 
کشــورها،  تمــام دنیــا وجــود دارد، حتــی در بســیاری از 
اصنــاف در ایجــاد و یــا ســقوط حکومت هــا نقــش بــه 
ســزایی داشــته اند. در ایــن ســال ها همــواره بــر نقــش 
کیــد شــده و همــه افــراد خواســتار  اصنــاف در اقتصــاد تا
واقــع  در  امــا  بوده انــد،  آنهــا  حضــور  شــدن  پررنــگ 
خــط  در  همیشــه  کــه  حالــی  در  بازاریــان  و  اصنــاف 
مقــدم فعالیت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 

داشــته اند. را  رســمی  ســهم  کمتریــن  بوده انــد، 
ایــران  در  اصنــاف  حضــور  قدمــت  خصــوص  در  وی 
حضــور  ســابقه  مورخیــن،  از  برخــی  می کنــد:  اظهــار 
دوره  بــه  مربــوط  را  ایــران  در  صنفــی  تشــکل های 
کــه در آن زمــان بــه آن هــا، بــازرس  ساســانیان می داننــد 
و ناظــر بــازار و ازاریــد اطــالق می شــد. عــده ای نیــز، نفــوذ 
و رســمیت یافتــن اســالم در ایــران و حضــور مشــاغلی 
در  قاضی القضــات  نظــر  تحــت  »محتســب«  ماننــد 
حکومــت آل بویــه در قــرن ســوم هجــری را آغــاز حضــور 
علــت  بــه  محتســب  می داننــد.  صنفــی  تشــکل  های 
داشــتن مســئولیت های ســنگین معمــوال دســتیارانی 
ــا عنــوان "عریــف" بــرای جلوگیــری از تخلــف و تعقیــب  ب
هم صنفــان  وضعیــت  عریــف،  برمی گزیــد.  متخلفــان 
گاه می شــد؛  خــود را بررســی و از بــازار و اخبــار آن هــا آ
ــر ایــن محتســب پایتخــت، مســئول نظــارت بــر  عــالوه ب
کار محتســبان ســایر شــهرها نیــز بــود و دیوانــی تحــت 
شــهر،  امــور  اداره  بــرای  محتســب«  »دیــوان  عنــوان 
و  شــهر  نظافــت  آن،  بــر  نظــارت  و  قیمت هــا  تعییــن 

برخــورد بــا محتکــران تشــکیل شــده بــود.
مشــهد  اصنــاف  اتــاق  رئیســه  هیئــت  عضــو  و  دبیــر 
ســلجوقیان،  مثــل  بعــدی  ادوار  در  می کنــد:  تصریــح 
تیموریــان، ایلخانــان، صفویــان، زندیــان و قاجــار نیــز 
تشــکیالت صنفــی و نهادهــای ناظــر وجــود داشــتند، 
ــه  چنانکــه براســاس نوشــته ابن بطوطــه در دوره صفوی
در خصــوص اصنــاف اصفهــان، هــر دســته از پیشــه وران 

اصفهانــی، رئیــس و پیشکســوتی را بــرای خــود انتخــاب 
در  محتســب  می نامیدنــد.  »کلــو«  را  او  کــه  می کردنــد 
خ هــا  نر فهرســت  تنظیــم  و  تهیــه  وظیفــه  دوره  ایــن 
در بــازار و رســیدگی بــه حســاب متخلفــان را برعهــده 
و  پلیــس  »جلیلــه  اداره  نیــز  قاجــار  دوره  در  داشــت. 
کــه 26۰ نفــز آن هــا اعضــای  احتســاب« بــا ۴6۰ نفــر عضــو 

گردیــد. احتســاب بودنــد، تشــکیل 
وی اضافــه می کنــد: پــس از قاجاریــه، قوانینــی بــرای 
رســیدگی بــه مســائل امــور صنفــی و نظــم بخشــیدن 
کــه عمدتــا  بــه فعالیت هــای اصنــاف بــه تصویــب رســید 
برعهــده  را  آن  مســئولیت  شــهر  انجمــن  و  شــهرداری 
وظایــف  در   ۳۵ مــاده  از   ۵ بنــد  در  چنانکــه  داشــت، 
مردادمــاه  چهــارم  مصــوب  قصبــه  و  شــهر  انجمــن 
ــه  ک ــت  ــده اس ــح ش ــی تصری ــری شمس ــال ۱۳2۸ هج س
از طــرف  مراجعــه  در صــورت  اختالفــات صنفــی  رفــع 
شــهرداری بــا اصنــاف برعهــده انجمــن شــهر و قصبــه 

اســت. 
وزیــران  هیئــت  می دهــد:  ادامــه  صالــح  افشــاری 
صنفــی  اتحادیه هــای  عمومــی  مجمــع  آئین نامــه 
مصــوب   ۱۳۳2 ســال  مــاه  آبــان  در  را  بازرگانــی  و 
مجمــع  نــام  بــه  جمعیتــی  آن،  برحســب  کــه  نمــود 
تشــکیل  بازرگانــی  و  صنفــی  اتحادیه هــای  عمومــی 
اتحادیه هــای  انتخابــات  کــه  گردیــد  مقــرر  و 
شــود. انجــام  تهــران  فرمانــدار  نظــر  تحــت  صنفــی 
از  نفــر   ۵ انتخابــات،  برگــزاری  جهــت  نیــز  فرمانــدار 

کمیته های صنفی بررسی شد  به مناسبت روز اصناف، سیر تکامل 

اصناف، پدیده ای ریشه دار در تاریخ ایران

روزملی اصناف
تاریخچه صنفی

ماهیت اصناف در طول تاریخ فقط منحصر به 
ایران نیست و در تمام دنیا وجود دارد، حتی 
کشورها، اصناف در ایجاد و یا  در بسیاری از 
سقوط حکومت ها نقش به سزایی داشته اند
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معتمدیــن هــر صنــف را جهــت نظــارت بــر انتخابــات آن 
برمی گزیــد.  صنــف 

کشــوربــهاســتناد ویخاطرنشــانمیکنــد:وزارت
مــاده6۲قانــونشــهرداریدرتیرمــاهســال۱336
در نمــود. تصویــب را اصنــاف انتخابــات آئیننامــه
گردیــد ســال۱3۵۰اتــاقاصنــافهــرشــهرتشــکیل
امــادربهمــنمــاهســال۱3۵7بــاپیــروزیانقــالب
قانــون اجــرای و منحــل اصنــاف اتــاق اســالمی،
۱3۵8 مــاه فروردیــن در شــد. متوقــف صنفــی
مختلــف شــهرهای در صنفــی« امــور »کمیتههــای
کشــورتشــکیلشــدومســئولیتســاماندهیامــور
گرفــت.در جــاریاصنــافواتحادیههــارابرعهــده
۱4تیرمــاهســال۱3۵9نخســتینقانــوننظــامصنفــی
ایــرانمشــتملبــر۱۰فصــلو8۵مــادهوبیــشاز4۰
تنهــا رســید. انقــالب شــورای تصویــب بــه تبصــره
۱۵مــاهپــسازتصویــبآن،درمهرمــاهســال۱36۰
ــدآمــد. ــوننظــامصنفــیپدی ــراتدرقان ــنتغیی اولی
ســیرتغییــراتواصالحــاتادامــهداشــتتــااینکــهدر
۲3اســفندســال3۱،۱367اردیبهشــتســال۱368
و۱3اســفندســال۱368بــرایچندمیــنبــارتغییــرات
واصالحــاتدرقانــونمذکــورانجــامشــد.اصــالح
اساســیدیگــرنیــزدر۲6شــهریورســال۱374انجــام
کــهپنــجنوبــتبازنگــریواصــالحقانــونآنهــم شــد
درمــدتیــکدهــهنشــانهخوبــیمحســوبنشــد.
اصالحــاتقانــوندرادوارمختلــفنوعــیســردرگمی
بــهوجــودآورده وعــدمانســجامرامیــاناصنــاف
اصنــاف« مرکــزی »شــورای اولیــه قانــون در بــود.
کــهدریکــیازبازنگریهــایقانــونایــن تشــکیلشــد
شــورامنحــلشــدهوجــایخــودرابــهدو»مجمعامور
صنفــیصنــوفتولیــدیخدمــاتفنــی«و»مجمــع
داد. خدماتــی« توزیعــی صنــوف صنفــی امــور

وی ابــراز می کنــد: مدیــران اجرایــی و قانون گــذاران بــا 
توجــه بــه مشــکالت عدیــده در مجمــع نیــز در تاریــخ 
ــون نظــام صنفــی  ــار دیگــر قان 2۸ اســفند ســال ۱۳۸2 ب
را مــورد بازبینــی و آن را بــه تصویــب رســاندند. بــار دیگــر 
اصالحاتــی در 2۴ اســفند ســال ۱۳۹2 بــر قانــون نظــام 
کــه مبیــن نیــاز بــه بازبینــی در قانــون  صنفــی انجــام شــد 
نظــام صنفــی بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی ایــران و 
وضعیــت بــازار و ایجــاد بازارهــای فــروش مجــازی اســت. 
بــر  و  دولــت  ســوی  از  دیگــری  اصالحــات  نیــز  کنــون  ا
اســاس درخواســت اتــاق اصنــاف ایــران و اتحادیه هــای 
صنفــی، طــی الیحــه ای بــه مجلــس شــورای اســالمی 
یازدهــم  مجلــس  در  اســت  امیــد  کــه  شــده  ارســال 

ــود. ــب ش تصوی
دبیــر و عضــو هیئــت رئیســه اتــاق اصنــاف مشــهد در 
کنــون،  ا می کنــد:  بیــان  خــود،  صحبت هــای  پایــان 
اتــاق  بــر  مشــتمل  صنفــی  نظامــات  فعلــی  ســاختار 
کــز  مرا بــه  مربــوط  اصنــاف  اتــاق   ۳۱ ایــران،  اصنــاف 
اســتان ها، ۳۸۰ اتــاق اصنــاف مربــوط بــه شهرســتان ها 
و  تهیــه  وظیفــه  کــه  صنفــی  اتحادیــه   ۸۰۰۰ حــدود  و 
کاال، ارائــه خدمــات و تولیــد را برعهــده دارنــد،  توزیــع 
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کنون،ساختارفعلینظاماتصنفیمشتمل ا
براتاقاصنافایران،3۱اتاقاصنافمربوط
کزاستانها،38۰اتاقاصنافمربوط بهمرا

بهشهرستانهاوحدود8۰۰۰اتحادیهصنفی
کاال،ارائهخدماتو کهوظیفهتهیهوتوزیع

تولیدرابرعهدهدارند،میباشد
آلبوم خاطرات
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کن عمومی  دیدار رئیس پلیس اطالعات، امنیت خراسان رضوی و رئیس اداره نظارت بر اما

 دیدار هیئت مدیره اتحادیه صنف صنعت چاپ

کل سازمان تأمین اجتماعی  دیدار مدیر 

 دیدار رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت

 دیدار مدیران مؤسسه خیریه محبان الرضا

کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی  دیدار مدیر 

به مناسبت بزرگداشت روز ملی اصناف دیدار مسئوالن سازمان ها با هیئت رئیسه اتاق اصناف مشهد
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 دیداردکتر قاضی زاده؛ نائب رئیس مجلس شورای اسالمی

 دیدار مدیرعامل سازمان همیاری های شهرداری مشهد به همراه معاونین

 دیدار مسئوالن سازمان میادین

 دیدار رئیس و عضو شورای شهر مشهد

 دیدار مدیرعامل هلدینگ باما

 دیدار مدیرکل منطقه شمال شرق بانک تجارت
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گفت وگو
به بهانه روز ملی اصناف

گرچه  کمبودهایی مواجه شده بود و ا در زمان جنگ تحمیلی لوازم یدکی با 
که سهمیه بندی شده بود، به مردم می فروختم،  من قطعات لوازم یدکی را 
که لوازم یدکی سهمیه بندی را در بازار  اما به دلیل سوء استفاده برخی افراد 
کردم کارهایی از این قبیل، مجددا این شغل را رها  آزاد می فروختند و 

رضایی آقای حاج با گفتوگو و دیدار برای خردادماه، گرم روزهای از یکی در | محتشم امیری
هنگامی رسیدم، فردوسی آرامگاه کیلومتری چهار در حسنآباد روستای به تا آمدم راه کیلومترها
با بود، ایستاده منزل از بیرون که دیدم را او بودم؛ رضایی آقای حاج زندگی محل یافتن کنکاش در که
به سرحال و سالم اما میبرد، رنج گوش سنگینی از اندکی چه گر ا دارد، عمر سال 8۰ از بیش اینکه
مشهد شهرستان در ۱3۱۰ سال در که است صنفی پیشکسوتان از رضایی ماشاءا... میرسد. نظر
تحصیالت گذراندن از پس وی شد، متولد متدین خانوادهای در شهدا میدان محلههای از یکی در
به آورد روی کار بازار به و کرده رها را تحصیل شرایط، نبودن مهیا جهت به راهنمایی و ابتدایی
از بیش مییابیم در سرانگشتی حسابی با که بوده برخوردار باالیی صنفی سابقه از دلیل همین
باشید: همراه رضایی آقای با ما گفتوگوی در میکنیم دعوت شما از دارد. صنفی سابقه سال 6۰

اینکه چگونه  برایمان بگویید؟  زندگی شغلیتان  از 
کار شدید و چه موفقیت هایى داشتید؟ وارد بازار 

کردن صنعت  دوران جوانی ام همزمان با اتفاقات ملی 
این  در  مصدق  دکتر  و  کاشانی  آیت ا...  که  بود  نفت 
زمان  آن  در  بودند؛  کرده  آغاز  را  خود  مبارزات  زمینه 
به  که  بود  کشاورزان  ازدیاد سهم  قانونی در خصوص 
آیت ا...  برای  فریمان  ژاندارمری  رئیس  با  بهانه  این 
می کردیم،  تبلیغ  روستاها  در  مصدق  دکتر  و  کاشانی 
کرده بود؛ پس از  کشور را ترک  حال اینکه رضاشاه هم 
کار  کشور را داشت، این  که شاه قصد برگشت به  مدتی 

کردم.  گذاشتم و از فریمان به مشهد عزیمت  کنار  را 
در  کتابفروشی  یک  از  را  خود  صنفی  شغل  مشهد  در 
آغاز  خورشید  کتابفروشی  نام  به  رضا  امام  خیابان 
کردم، جوان بودم و آرزوی پیشرفت و موفقیت را در سر 
بود.  اولویت  برایم در  نان حالل  کسب  می پروراندم و 
داشتم  توجهی  قابل  پیشرفت  کتابفروشی  شغل  در 
شغل  کتابفروشی،  مغازه  کنار  در  حال  همین  در  و 

و  کردم  تجربه  هم  را  اتومبیل  یدکی  لوازم  فروشندگی 
در مغازه ام لوازم یدکی اتومبیل های بنز را می فروختم 
که در این شغل هم به لطف  و مشتریان زیادی داشتم 

خدا موفقیت های زیادی نصیبم شد.
بعد از مدتی به پیشنهاد یکی از دوستان به نام آقای 
لوازم  که اهل همدان بود، تصمیم به فروش  یکتایی 
کتابفروشی را اداره  گرفتم، درحالی که هنوز هم  خرازی 
می کردم، در یکی از خیابان های نزدیک حرم فروشگاه 
آدامس های  تازه  زمان  آن  در  زدیم،  خرازی  لوازم 
که به دلیل اینکه ما عمده فروشی  سکه ای آمده بود 
فروش  از  داشتیم  مناسبی  قیمت های  و  می کردیم 
گاهی شریکم، برای  که  باالیی برخوردار بودیم، طوری 
هفته ای  سکه ای  آدامس  بخصوص  اجناس  آوردن 
داشت  ادامه  کارمان  این  می رفت.  تهران  به  بار  دو 
بازار شد و طرفداران  که ظروف مالمین وارد  تا زمانی 
شریکم  خاطر  همین  به  کرد،  جلب  خود  به  را  زیادی 
کرد، نزدیک مسجد بنی آقا واقع در چهارراه  پیشنهاد 

تومان  هزار   ۳۰ ماهیانه  اجاره  با  را  مغازه ای  خسروی 
که من موافقت  کنیم  برای فروش ظروف مالمین مهیا 
کرد و در مشهد با شکست  کار را  نکردم، اما شریکم این 
مواجه شد، اما وقتی این شغل را در تهران ادامه داد 

به فرد فوق العاده موفقی تبدیل شد.
بعد از آن به پیشنهاد یکی از همسایگان دوباره شغل 
گرفتم و این بار خیلی  فروشندگی لوازم یدکی را پیش 
گذشته شدم و مهارت خوبی در این شغل  موفق تر از 
کار به شغل دامپروری  بدست آوردم. همزمان با این 
پرداختم و در امورات دامداری هم تجربیات ارزنده ای 
اما  یافتم.  دست  موفقیت هایی  به  و  کردم  کسب 
جنگ  زمان  در  که  اتومبیل  یدکی  لوازم  فروشندگی 
گرچه من  کمبودهایی مواجه شده بود و ا تحمیلی با 
که سهمیه بندی شده بود، به  را  لوازم یدکی  قطعات 
که  مردم می فروختم، اما به دلیل مسائل و مشکالتی 
لوازم  که  افراد  برخی  استفاده  سوء  و  بود  آمده  پیش 
و  می فروختند  آزاد  بازار  در  را  سهمیه بندی  یدکی 
کردم و  کارهایی از این قبیل، مجددا این شغل را رها 
کاربری داده و مغازه آبمیوه و  کنون تغییر  از آن زمان تا 
کنون درآمد خوبی داشته ام و  که تا  کردم  بستنی دایر 

شکرگزار خدا هستم.

زمان  آن  در  و  داشتید  سمتی  چه  صنفی  کمیته  در 
کارهایى انجام می دادید؟ برای اصناف چه 

کمیته صنفی آقای خزاعی سمت رئیس و من نائب  در 
کند آقای خزاعی رئیس  رئیس را داشتم؛ خدا رحمت 
و  مومن  بسیار  فرد  و  رضا؟ع؟  امام  مطهر  حرم  خدام 
صالحی بود، اواخر اسفند ماه و نزدیک نوروز بود؛ به 
پیشنهاد یکی از پرسنل خواستیم از سازمان بازرگانی 
پرسنل  بین  و  کرده  خریداری  غ  مر مقداری  وقت 
غ  مر زمان  آن  می دانید  که  همان طور  کنیم،  توزیع 
غ ها  به هر حال مر توزیع می شد؛  بین مردم  کوپن  با 
و  آمدند  خزاعی  آقای  بود،  ظهر  نزدیک  شد،  مهیا 
برای  را  کاری  چنین  که  دادم  گزارش  ایشان  به  من 
پرسنل انجام داده ایم؛ ایشان بسیار ناراحت شدند و 
کاری  چنین  کردید،  بیخود  شما  گفتتند  باعصبانیت 
غ ها برای همه مردم است، ما  را انجام دادید! این مر
کار شما درست نیست،  هم با مردم فرقی نداریم، این 
را  پولشان  و  دادیم  پس  را  غ ها  مر ایشان  دستور  به 
کنم  یادآوری  تا  کردم  بیان  خاطره  این  گرفتیم،  پس 

این گونه انسان ها در جامعه نایاب هستند.
ما  و  بود  مقدس  دفاع  با  همزمان  اصناف،  کمیته 
مقدم  خطوط  در  رزمندگان  به  کمک  فکر  به  بیشتر 
حبیبی  مرحوم  همراه  به  زمان  آن  در  بودیم.  جبهه 
بود، به  برازنده ای  و  ک  پا انسان  که  استاندار مشهد، 
مثل  نیاز  مورد  لوازم  و  نیرو  می رفتیم،  جنگی  منطقه 

که بیش از 60 سال سابقه صنفی دارد:  پای صحبت ماشاءا... رضایى، پیشکسوتی 

از کتابفروشی تا باغبانی و دامپروری
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و  می فرستادیم  را  رزمندگان  مایحتاج  و  پتو  لباس، 
کمک  گاهی خانواده ام  که در جبهه بودم،  زمانی هم 
کمک رسانی های به موقع  می کردند تا اقداماتی برای 
انجام شود، مثل تعمیرات لحاف و تشک، بسته بندی 
کارهایی از این قبیل. بعد از مدتی  آجیل و خشکبار و 
به  که  شد  اصناف  شورای  به  تبدیل  صنفی  کمیته 
اینکه  ضمن  نکردم،  مشارکت  من  مشکالتی  دلیل 
بعد از شورای اصناف دو مجمع امور صنفی توزیعی و 
خدماتی و تولیدی و خدمات فنی ایجاد شد و بعد از 

که مجامع تبدیل به اتاق اصناف شد.  آن هم 

تغییراتی  چه  با  کنون  تا  گذشته  از  اصناف  وظایف 
حتی  خ گذاری ها،  نر )مثال  است؟  شده  مواجه 

قانون نظام صنفی( 
بر  نظارت  و  انتخابات  نحوه  و  قوانین  زمان  آن  در 
و  نداشت  کنونی  قوانین  با  فرقی  صنفی  واحدهای 
یا شورای اصناف در اجرای قوانین  کمیته صنفی  اما 
مثل  دستگاه هایی  کنار  در  و  داشت  خاصی  جایگاه 
استانداری و بازرگانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.

به  منحصر  خ گذاری ها  نر اصناف،  کمیته  زمان  در 
که  هم  اتحادیه ها  و  صنفی  کمیته  نبود،  شهرداری 
زمینه  این  در  بودند،  صنفی  کمیته  نظارت  تحت 
در  می دادند،  انجام  را  وظایفی  و  داشته  مسئولیت 
مردم دار  و  باانصاف  بسیار  زمان  آن  کسبه  مجموع 
را  یکدیگر  دست  بیشتر  گرفتاری ها  در  و  بودند 
کاسب حبیب ا... بودند. می گرفتند و به معنای واقعی 

شما  ازدواج  وحاصل  کردید  ازدواج  سالی  چه  در 
به  راجع  تمایل  صورت  در  است؟  فرزند  چند 
توضیحاتی  فرزندانتان  موفقیت های  و  تحصیالت 

بیان بفرمایید؟ 
کتابفروشی مشغول بودم، حدود  که به شغل  در زمانی 
که توسط یکی از همسایگان به  2۷ سال سن داشتم 
خواستگاری همسرم رفتیم، آن زمان رسم نبود دختر 
گاهی فاصله  و پسر همدیگر را ببینند و بپسندند، حتی 
می گرفتند.  تصمیم  بزرگترها  و  بود  زیاد  خیلی  سنی 
کردیم و الحمدهلل  باالخره ما با رعایت سنت ها ازدواج 
خوشبخت شدیم. حاصل ازدواج ما ۵ دختر و 2 پسر 

هست. 
دخترها به جز یکی تا دیپلم بیشتر درس نخواندند؛ اما 
که پس  یک دخترم در رشته ژنتیک جزء ۷ نفر برتر شد 
در  تحصیل  ادامه  برای  لیسانس  فوق  دوره  اتمام  از 
مقطع دکترا به آمریکا رفت و در آنجا به موفقیت هایی 
آلزایمر  زمینه  در  نیز  حاضر  حال  در  که  یافت  دست 
جهت  به  دخترم  دارد،  اقدام  دست  در  را  تحقیقاتی 
برگردد،  ایران  به  نتوانست  کاری  شرایط  نبودن  مهیا 
ایران  به  خانواده  با  دیدار  برای  بار  دو  یکی  سالی  اما 
است  کار  مشغول  مغازه  در  یکی  هم  پسرها  می آید. 
و دیگری همراه و یار پدر است و در واقع آنها شغل و 

پیشه پدر را انجام می دهند.

کارهای خیر دستی برآتش دارید! یکی  شنیدیم در 
که الگویى برای جوانان این  دو نمونه را از آن بابت 

مرزو بوم باشد، برایمان بگویید؟
بودم،  قرآن  پیروان  مدیره  هیئت  عضو  که  زمانی 
خیریه ها  تاسیس  موضوع  که  بود   ۱۳۴2 سال  تقریبا 
بودند  معتقد  دین  بزرگان  موقع  آن  بود  آمده  پیش 
مردم  اما  است،  خوب  مردم  به  مادی  کمک های  که 
که باید با آن بیشتر آشنا شوند،  ضعف معنویت دارند 
گرفتیم  مسجد  ساختن  به  تصمیم  جهت  همین  به 
برسانیم  ثمر  به  را  مسجدی  توانستیم  الحمدهلل  و 
و  جماعت  نماز  الحمدهلل  و  بوده  پابرجا  نیز  کنون  ا که 

مراسمات مذهبی در آن برگزار می شود.

چه پیامی برای مردم و مسئوالن دارید؟ 
چیز  همه  خدا  با  بود،  نوشته  که  خواندم  کتابی  در 
فقط  است  درستی  کامال  جمله  این  است،  ممکن 

تأثیر داشته و  زندگی  ابعاد  بر همه  بر خدا  توکل  خدا، 
که همیشه حامی و پشتیبان حق است. خداست 

آب  را  بزرگ  ظرف های  بود،  هم  باغبان  پدرم  بنده 
سیراب  را  باغ  درختان  و  می گرفت  کول  به  و  می کرد 
داشت،  ترک  پایش  پاشنه های  همیشه  می کرد، 
می داد،  بچه  و  زن  به  حالل  نان  و  می کشید  زحمت 
ادامه داده  را  پدر  راه  کرده ام  زندگی سعی  من هم در 
به  حالل  نان  و  نموده  تالش  حالل  روزی  کسب  در  و 

خانواده ام بدهم. 
وجوهات  کرده ام  سعی  زندگیم  سال های  تمام  در 
کنم  کمال پرداخت  مالیات، خمس و زکات را تمام و 
زندگی  می رساند؛  را  ما  روزی  هم  خدا  الحمدهلل  و 
کتاب است و در واقع به  بیخودی نیست با حساب و 

هر دست بدهیم به همان دست پس می گیریم. 
گر مسئوالن و مردم همیشه خدا را در نظر داشته  پس ا
گام بردارند هرگز دچار تزلزل نشده و  و برای رضای او 

می توانند بر مشکالت فائق آیند.

که یادآوری آن  زیباترین و شیرین ترین خاطره تان را 
شما را به وجد می آورد، بیان بفرمایید؟

بزرگ ترین  و  باالترین  که  است،  جزء  هفتاد  عبادت 
رابطه  همین  در  است،  حالل  روزی  کسب  آن  جزء 
مخاطبان  برای  گفتنش  که  دارم  یاد  به  را  خاطره ای 
مشغول  کتابفروشی  در  وقتی  نیست،  لطف  از  خالی 
مغازه ام  تحصیلی  سال  ابتدای  رسیدن  فرا  با  بودم 
شلوغ  خیلی  دخترانه  دبستان  به  نزدیکی  دلیل  به 
لوازم التحریر  خرید  برای  دانش آموزی  روزی  می شد؛ 
یک اسکناس 2۰ ریالی به من داد و آنقدر عجله داشت 
و رفت، در آن شلوغی  کرد  فراموش  را  بقیه پولش  که 
من هم متوجه نشده بودم، آن زمان 2۰ ریال پول کمی 
اتفاقی  چنین  فهمیدم  که  بعد  دقیقه  چند  اما  نبود، 
و  کردم  مراجعه  نظر  مورد  دبستان  به  است،  افتاده 
گفتم  موضوع را به مدیر دبستان به نام خانم رضویان 
ایشان دادم و آمدم؛ همان شب در  را به  و بقیه پول 
برنامه رادیو موضوع برگشت مابقی پول به دانش آموز 
که این موضوع موجب صحبت در  ح شد  مدرسه مطر

کاسبان منصف و با اخالق در رادیو شد. مورد 

وقتیدرکتابفروشیمشغولبودمروزیدانشآموزی
برایخریدلوازمالتحریریکاسکناس۲۰ریالیبهمن

دادوآنقدرعجلهداشتکهبقیهپولشرافراموشکرد
ورفت،چنددقیقهبعدکهفهمیدمچنیناتفاقیافتاده

است،بهدبستانموردنظرمراجعهکردموموضوع
رابهمدیردبستانگفتموبقیهپولرابهایشاندادم
وآمدم؛همانشبدربرنامهرادیوموضوعبرگشت
مابقیپولبهدانشآموزمدرسهمطرحشدکهاین

موضوعموجبصحبتدرموردکاسبانمنصفوبا
اخالقدررادیوشد



شماره 15 . خرداد 1399 24 ماهنامه اتاق اصناف مشهد

را ازعمرخود کهچندصباحی ازپیشکسوتانصنفیاست فتحا...حسینپور |حاج امیریمحتشم
گذراندهاست.ویدرسال۱3۱9درخانوادهایمذهبیومتوسطدرشهرمقدس درخدمتبهاصناف
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وخانوادهدرسال۱3۵۰درمعیتیکیازپیشکسوتانمشهدبهحرفهلولهولوازمبهداشتیساختمان
اشتغالورزید.بهمناسبتفرارسیدنیکمتیرماه"روزاصناف"؛باحاجفتحا...حسینپوربهعنوانفردی
گفتوگوییصمیمانهانجامدادهایم،آنچهدرادامهمیخوانید کهسالهادرخدمتاصنافبودهاست،

گفتوگویمابااینپیشکسوتصنفیاست: مشروح

به طور  را  خودتان  صنفی  بیوگرافی  لطفا  آقا  حاج 
کنید؟ )موفقیت ها، شکست ها ( کامل بیان 

از  استفاده  با  سربازی  خدمت  گذراندن  از  پس 
صنفی  واحد  مکان  خرید  به  موفق  بانکی  تسهیالت 
جهت  در  جامعه  اقشار  سایر  با  همسو  و  شدم  خود 
اصناف  منسجم  صنوف  به  اسالمی  انقالب  پیروزی 

پیوستم.
خود  صنف  انتخابات  در  شرکت  با   ۱۳۵۸ سال  از 
عنوان  به  متوالی  دوره   6 طی  آراء  کثریت  ا کسب  با 
رئیس اتحادیه صنف لوله و لوازم بهداشتی ساختمان 
خویش  مسئولیت  سال   2۵ طی  در  و  شدم  انتخاب 
قبیل  از  مذکور  صنف  در  چشمگیری  تحوالت  منشأ 
خرید ساختمان با همکاری جمعی از اعضاء و خیرین 
فرهنگی،  مجتمع  و  حسینیه  تأسیس  اتحادیه، 
گشایش امر واردات شیرآالت  تأسیس شرکت تعاونی و 
انجمن  بسیج،  پایگاه  تأسیس  خارجی،  اتصاالت  و 
از صد به هزار عضو و بسیاری  ارتقاء اعضاء  اسالمی و 
موارد دیگر شدم، همچنین در سال ۱۳۷۷ به عنوان 

دوره  دومین  انتخابات  در  بازار  و  کسبه  کاندیدای 
شورای اسالمی شهر مشهد شرکت نمودم. 

و  اجتماعی  فرهنگی،  سوابق  خصوص  در  که  آنچه 
سال   ۸ طی  در  که:  است  این  دارم  خاطر  به  اجرائی 
تدارک  و  تأمین  خطیر  رسالت  مقدس  دفاع  دوران 
اصناف  پشتیبانی  کمیته  در  را  جبهه ها  مایحتاج 

مشهد به همراه دیگر دوستان عهده دار بودیم.
ضمن   6۹ الی   6۵ سال های  طی  مستمر  تالش  با 
عضو  عنوان  به  اصناف  مرکزی  شورای  پایه گذاری 
شده  مشغول  شورا  در  رئیس  نائب  و  رئیسه  هیئت 
را  مشهد  شهرستان  صنوف  ساماندهی  موجبات  و 

فراهم نمودم. 
سال  در  تقریبا  مجامع،  شکل گیری  و  شورا  انحالل  با 
۱۳۷۰ طی ۱2 دوره از سوی نمایندگان یکصد و پانزده 
امور  مجمع  رئیس  عنوان  به  توزیعی  صنوف  اتحادیه 

صنفی توزیعی و خدماتی مشهد انتخاب شدم.

گذاشتند؟  سر  پشت  را  دوره هایى  چه  اصناف 

پروسه های تحویل و تحول اتاق اصناف را از زمانی 
کنون را بیان بفرمایید؟ که به خاطر دارید تا 

بایست عرض کنم قبل از انقالب در مشهد اتاق اصناف 
به مدیریت سرهنگ اسدی در خیابان بهار آن زمان 
کثر  که ا دایر بود و یکی از ابتکارات خوب آنها این بود 
داشتند،  همکاری  اتحادیه ها  با  که  صنفی  نهادهای 
کارهای صدور پروانه، نظارت  در یک جا جمع بودند و 
صنفی  واحدهای  متخلفین  با  برخورد  و  براصناف 
غیرمجاز و همچنین پلمپ آنها راحت تر انجام می شد.

در آن زمان اتاق اصناف بیشتر جنبه دولتی داشت و 
تمایلی  صنفی  جلسات  در  شرکت  به  نسبت  اصناف 
آنها  جلسات  در  شمار  انگشت  عده ای  و  نداشتند 

شرکت می کردند، 
حدود سال های 62 و 6۳ بعد از انحالل اتاق اصناف و 
کمیته  قبل از شورای اصناف، تشکالت صنفی توسط 
صنفی به ریاست مرحوم خزاعی نژاد، مرحوم عصاران 
که الحمدهلل درقید حیات می باشند،  و آقای رضایی 
کمیته تعطیل و شورای  که در سال 6۵  اداره می شد 
را  خود  فعالیت  و  کارآمد  روی  مشهد  اصناف  مرکزی 

آغازکرد.
دیگر  و  بازرگانی  سازمان  همکاری  با   ۱۳6۳ سال  در 
مشهد  اصناف  شورای  انتخابات  ذیربط  نهادهای 
و  رئیس  عنوان  به  نیکوکاران  آقای  که  شد  انجام 
اینجانب به عنوان معاونت شورا، با ۹ نفر اعضاء هیئت 

کردیم.  کار را شروع  مدیره و 2 نفر بازرس 
در  مشهد  اصناف  فعالیت  شورا  کارآمدن  روی  از  پس 
از  با مخالفت بعضی  که  ح شد  کشور مطر و در  تهران 
حدودا  شد،  مواجه  سیاسی  و  غیرمسئول  گروه های 
داد  ادامه  خود  کار  به  اصناف  شورای  سال   6 الی   ۵
جهت  در  اهدافش  به  نتوانست  هم  شورا  باالخره  و 
پوشش،  تحت  صنفی  اتحادیه های  ساماندهی 
واحدهای صنفی غیرمجاز و ازدیاد بی رویه واحدهای 
کافی نداشتند، دست یابد  که تجربه و سرمایه  صنفی 
و باالخره عدم هماهنگی بین اعضاء شورا موجب شد 
که شورا تبدیل به مجمع امور صنفی شده و محل آن 
از خیابان امام رضا به خیابان فلسطین تغییرنماید. در 
انتخابات اولین دوره مجمع امور صنفی و چند دوره 
شدم. انتخاب  رئیس  عنوان  به  اینجانب  آن  از  پس 
کردم در سال های قبل از انقالب  که عرض  همان طور 
که بعد انقالب امور  اتاق اصناف وابسته به دولت بود 
کمیته صنفی بود،  که همان  مربوطه در اختیار اصناف 
گرفت و سپس در اختیار شورای مرکزی اصناف،  قرار 

مجمع و مجامع امور صنفی قرار داده شد.
این تحوالت با زحمت بسیاری بدست آمد زیرا اصناف 
در آن زمان با درگیری ها و مشکالت بسیاری در مقابل 
بی تجربه،  مدیران  از  برخی  سلیقه های  و  دخالت 

که 2۵ سال خدمتگزار اصناف بوده است:  گفت وگو با حاج فتح ا... حسین پور 

سیر تحوالت اصناف در قبل و بعد از انقالب از زبان پیشکسوت صنفی

گفت وگو
به بهانه روز ملی اصناف



ماهنامه اتاق اصناف مشهد 25شماره 15 . خرداد 1399

نیروها و سازمان های صنفی تندرو مواجه بوده است 
به  را بدهم  ح وقایع  به درستی شر گر من بخواهم  ا و 
که شاید  کاغذ خواهد شد  قول بزرگان مثنوی ۷۵ من 

در وقت و حوصله مخاطبان عزیز نگنجد.
بی جرعه غم کسی به جایی نرسید
کامی نرسید تا خون نشود دلی به 
هنر و  گلستان  حکمت  گلشن  از 
که دمد به هر مشامی نرسید بوئی 

همین قدردوستان ما، مسئولین محترم اتاق اصناف، 
که این  اتحادیه های صنفی و نهادهای ذیربط بدانند 
که در اختیار دارند، به راحتی به  جایگاه و امکاناتی را 
دست نیامده است و سعی کنند به عنوان وکیل و امین 
نگهداری  حفظ،  در  و  نموده  وظیفه  انجام  اصناف 
و  پیشرفت  جهت  در  امکانات  این  از  بهره برداری  و 
تا  نموده  استفاده  پوشش  تحت  اصناف  شکوفایی 
خدایی نکرده اجر پاداش و خدمات آنها زایل نگردد.
در   ۱۳۵۷ سال  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
انتخابات اتحادیه صنف لوله و لوازم بهداشتی شرکت 
اتحادیه  رئیس  عنوان  به  رأی  باالترین  با  و  نموده 
در  رئیس  عنوان  به  دوره   6 حدودا  و  شدم  انتخاب 
اتحادیه فعالیت داشتم، افزایش تعداد اعضاء اتحادیه 
کاالی طب )تجهیزات  از ۴۰ به ۸۰۰ مورد، ادغام اعضاء 
پزشکی کنونی( با اتحادیه صنف لوله و لوازم بهداشتی، 
آموزشی  کالس های  برگزاری  اتحادیه،  آئین نامه  تهیه 
بسیج،  تشکیل  اعضاء،  گاهی  آ سطح  افزایش  جهت 
آموزش قانون نظام صنفی به اعضاء و هیئت مدیره، 
از مهم ترین اقداماتی بود  تشکیل شرکت تعاونی و... 

که در زمان تصدی اینجانب در اتحادیه انجام شد.
به  نسبت  صنف  خیرین  همت  و  کمک  به  همچنین 
خرید زمین در خیابان دانشگاه و احداث ساختمانی 
با  که  نمودیم  اقدام  متر   ۹۰۰ زیربنای  با  طبقه   ۳ در 
همکاری هیئت امنا و مشورت بعضی از افراد با تجربه 
ساختمان  دراین  خود  شخصی  اموال  از  که  علما  و 
در  را  برکت  با  و  عظیم  بنای  این  بودند،  کرده  هزینه 
که  اداره اوقاف به نام جمعی از خیرین وقف نمودیم 
و  مجموعه  این  متولی  عنوان  به  اینجانب  نیز  کنون  ا

هیئت امنا مشغول فعالیت هستم.
به  رسیدن  برای  را  سختی  دوران  گرچه  ا هرحال  به 
و  گذاشتیم  سر  پشت  اعضاء  دانش  ارتقاء  و  اهداف 
توهین ها و تهمت های ناروایی را از بعضی افراد حتی 
بحمدهلل  اما  شدیم،  متحمل  دولتی  نهادهای  از 
که امیدواریم مورد رضایت  کارمان مطلوب بود  نتیجه 

گرفته باشد. پروردگار قرار 

اصناف  روز  عنوان  به  تیرماه  یکم  که  می دانید 
در  را  عمری  که  شما  نظر  است،از  شده  نام گذاری 
اصناف  برای  چیزی  چه  کرده اید،  خدمت  اصناف 

حائز اهمیت است، لطفا آن را بیان بفرمایید؟
کشور و  ابتدا روز اصناف را به همکاران خود در سراسر 
به ویژه اصناف متدین و با انصاف شهر مشهد مقدس 
تبریک و تهنیت عرض می نمایم و آرزو دارم، مشکالت 
کرونا  که اخیرا با شیوع بیماری  و معضالت اقتصادی 

هم  با  است،  شده  اقشار  سایر  و  اصناف  گریبان گیر 
کاهش یافته و حل  اندیشی و تدابیر مسئوالن ذیربط 

گردد.  و فصل 
با حدود ۳ میلیون واحد صنفی، در  بازرگانان  و  تجار 
کشور یکی از ارگان های مهم تولیدی و خدماتی  سطح 
که در هر موقعیت زمانی به  و منشأ خیر و برکت بوده 
عنوان دژ محکم انقالب به شمار می روند، آنها در همه 
تا شرکت در  گرفته  از ۸ سال دفاع مقدس  صحنه ها، 
داشته  حضور  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  مسائل 
صنفی  سازمان های  با  مستمر  همکاری  همواره  و 
اهداف  به  رسیدن  جهت  در  را  دولتی  نهادهای  و 
انقالب داشته اند و در حال حاضر نیز با احترام به خط 
مشی رهبر عظیم الشان انقالبی اسالمی، پای انقالب 

ایستاده اند.
مورد  دیرباز  از  اصناف  می دانیم  که  همان طور 
این  هم  هنوز  که  داشتند  قرار  دولتمردان  بی مهری 
کنونی  بی مهری ها ادامه دارد، اصناف در برهه زمانی 
که عدم  با مشکالت اقتصادی بسیاری مواجه هستند 
مزید  دولتی  نهادهای  و  مسئولین  از  بعضی  همکاری 
بازار  و  کسبه  تجار،  به  مسئوالن  و  است  شده  برعلت 
صنفی  چالش های  رفع  و  گرفتاری ها  رفع  راستای  در 
کار چشم گیری جهت جذب مدیران  اهمیتی نداده و 

اصناف و رضایت آنها در امور محوله انجام نداده اند.
باید  هم  اصناف  مدیران  و  مسئولین  دیگر،  طرف  از 
با  کارآمد،  اعضا  بین  را  انسجام  و  هماهنگی  رفاقت، 
صنفی  نظام  قانون  و  اطالعات  به  عالقمند  و  تجربه 
گرفتن اختیارات  ایجاد نموده تا آنها بتوانند با در نظر 
که شایسته اصناف  و شناخت الزم به حقوق قانونی 

است، دست یابند.
اصناف  اتاق های  و  ایران  اتاق  مسئوالن  اما  و 
کشور باید موارد نقض قانون نظام صنفی  استان های 
و تغییرات در رفع قوانین مربوط به مالیات، بیمه های 
کن  اما بهداشت،  شهرداری ها،  اجتماعی،  تأمین 
عمومی و... را از طریق مجلس شورای اسالمی پیگیر 
گرفتاری های اصناف مربوط به  باشند، زیرا بخشی از 

همین مسائل است.

دوران  در  که  اقداماتی  و  برنامه ها  مهم ترین 
شد،  انجام  وقت  اصناف  اتاق  در  شما  مسئولیت 

چه بود؟
و  گرفتاری ها  نشیب ها،  و  فراز  وجود  با  زمان  آن  در 
سلیقه بازی های افراد غیرمسئول باز هم توانستیم به 
اهداف خوبی نائل شده و عملکرد قابل قبولی داشته 
دوستان  همت  و  پروردگار  یاری  به  البته  که  باشیم، 
اصناف  برای  را  الزم  امکانات  توانستیم  عالقمند، 

فراهم نماییم.
پس از خرید مکان فعلی اتاق اصناف، خرید باغی به 
مساحت ۱۳ هزار متر جهت ساخت مجتمع فرهنگی 
آن،  امکانات  از  صنفی  مدیره های  هیئت  استفاده  و 
کز اقامتی در شمال کشور، تاسیس  انعقاد قرار داد با مرا
میلیون  دو  آموزش  و  اصناف  فرانگران  آموزشی  مرکز 
توسط  گواهینامه  صدور  و  ساعت  نفر  هزار  هفتصد  و 

رایانه،  دستگاه   ۳۰ از  بیش  خرید  دانشگاهی،  اساتید 
با  تصویری  ارتباط  سیستم های  راه اندازی  و  تجهیز 
الزم  آموزش های  انجام  پوشش،  تحت  اتحادیه های 
جهت پرسنل، دعوت از علما جهت سخنرانی و بیان 
که در  بود  از دیگر مواردی  و...  احادیث احکام دینی 
دوران تصدی اینجانب در مجمع امور صنفی، توزیعی 

و خدماتی انجام شد.
گاهی  همچنین ایجاد رشد و شکوفائی و ارتقاءسطح آ
انصاف  رعایت  اسالمی،  اخالق  داشتن  اصناف،  برای 
و عدالت و برخورد مناسب با ارباب رجوع و اجتماع را 
واجب و ضروری می دانستم و به همین جهت سعی 
که  نموده  متقاعد  را  همکاران  و  دوستان  می کردم، 
امکانات الزم را هر طور شده برای رسیدن به اهداف 

مورد نظر فراهم نماییم. 
شوری  رئیسه  هیئت  در  اینجانب  هدف  مهم ترین 
که  بود  این  همواره  صنفی  امور  مجمع  همین طور  و 
بوده و وظایف خود  با یکدیکر همراه و همدل  اعضاء 
که  دهند  انجام  صنفی  نظام  قانون  چارچوب  در  را 

کردیم. الحمدهلل موفق عمل 

چنانچه خاطره ای در حوزه اصناف دارید لطفا بیان 
بفرمایید؟

به  مرا  همیشه  یادآوردنش  به  که  خاطراتی  از  یکی 
کنونی  وجد می آورد جریان خریدن ملک اتاق اصناف 
است، در آن زمان نقدینگی خوبی از طریق مجمع امور 
صنفی توزیعی و خدماتی در حساب مشترک مجامع 
به  نسبت  گرفتیم  تصمیم  که  بود  شده  جمع آوری 
خرید ملک برای مجامع اقدام نماییم، در این اقدام با 
مخالفت شدید مدیرکل سازمان بازرگانی وقت مواجه 
نظارت  کمیسیون  جلسه  منظور  همین  به  شدیم، 
تشکیل شد و در این جلسه یکی از اعضاء در موافقت 
توانایی  و  نقدینگی  اصناف  وقتی  گفت،  امر  این  با 
کنیم و جلوی  خرید ملک را دارد، ما نباید تنگ نظری 
که به نفع آنهاست، بگیریم، من از مخالفت  کار را  این 
درحالی که  شدم،  ناراحت  خیلی  سازمان  مدیرکل 
به  مربوط  پول  زدم  داد  بلند  می کردم،  ترک  را  جلسه 
اصناف است، چرا نمی گذارید، اصناف دارای امکانات 

که در آینده هم به درد اصناف بخورد.  باشد 
را  نظارت  کمیسیون  موافقت  توانستیم  باالخره 
 ۱۴۰ مبلغ  به  را  اصناف  اتاق  فعلی  مکان  و  بگیریم 
از حساب مشترک مجامع  استفاده  با  تومان  میلیون 
که این ملک  کنیم. می توانم بگویم، روزی  خریداری 
که  را خریدیم، یکی از بهترین روزهای زندگی من بود 
کمک برخی  کمک خداوند متعال و  البته توانستیم با 
خود  شده  پیش بینی  برنامه های  از  یکی  به  دوستان 

در مجمع امور صنفی توزیعی جامه عمل بپوشانیم.
کمک خداوند متعال  گر  کنم ا در اینجا بایستی عرض 
در  شهامت  و  شجاعت  و  دوستان  از  برخی  همت  و 
نظری ها  تنگ  و  تهدیدها  مخالفت ها،  با  برخورد 
نبود، ما نمی توانستیم یک ساختمان در شش طبقه 
را  بهره برداری  آماده  و  کامل  تجهیزات  و  امکانات  با 

کرم. که از این بابت خداوند را شا بخریم، 

که عدم  کنونی با مشکالت اقتصادی بسیاری مواجه هستند  اصناف در برهه زمانی 
همکاری بعضی از مسئولین و نهادهای دولتی مزید برعلت شده است و مسئوالن به 
گرفتاری ها و رفع چالش های صنفی اهمیتی نداده و  کسبه و بازار در راستای رفع  تجار، 
کار چشم گیری جهت جذب مدیران اصناف و رضایت آنها در امور محوله انجام نداده اند
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گواری از آن دوران به یاد دارم  و اما خاطره ای تلخ و نا
مخاطبان  و  شما  خدمت  کوتاه  خیلی  نیست  بد  که 

نشریه عرض نمایم:
محل  به  مجامع  انتقال  و  ساختمان  خرید  از  بعد 
کرده بود، یک  کل سازمان وقت پیشنهاد  جدید مدیر 
طبقه از ساختمان مجامع به مدت دو سال در اختیار 

گیرد. اداره بازرگانی قرار 
نهایت  در  و  ح  مطر مجامع  جلسه  در  پیشنهاد  این 
مبنی  قراردادی  وقت  بازرگانی  اداره  با  که  شد  مقرر 
منعقد  کرایه  و  اجاره  بدون  ششم،  طبقه  گذاری  وا بر 
که بعد از دو سال سازمان بدون  گردد، بدین مضمون 
تحویل  و  تخلیه  را  مذکور  محل  شرطی  و  قید  هیچ 
را  ما  و  نکرده  قبول  سازمان  مسئوالن  ابتدا  نماید، 
کردند، اما باالخره با ثبت قرارداد یک طبقه از  تهدید 
اتمام دو  از  آنان قرار دادیم، پس  را در اختیار  مجامع 
سال آنها محل را تخلیه نکرده و امروز و فردا می کردند، 
تا اینکه یک روز متوجه شدیم، سازمان مذکور محل را 

کرده است، پس از پیگیری های  گذار  به نهاد دیگری وا
الزم و ورود حراست سازمان به موضوع، با ارائه قرارداد 
مورد نظر به حراست، حق به ما داده شد و اینجا بود 
که این قرارداد خیلی به درد ما خورد و توانستیم حق 
کنیم، اما با توافق طرفین یک سال دیگر  خود را ثابت 
گذار و پس از آن در  هم آن طبقه به نهاد مورد نظر وا

گرفت.  اختیار مجامع قرار 

نظر  از  و  است  مربوط  اصناف  تاریخ  با  که  هرآنچه 
شما دانستن آن مهم است را لطفا بیان بفرمایید؟

در سال های قبل از 6۵ امکان دفاع از حقوق اصناف 
مرکزی  شورای  تشکیل  با  همزمان  اما  نبود،  مهیا 
حاصل  خوبی  بسیار  تغییرات  آن  از  بعد  و  اصناف 
شد، صدور پروانه توسط هیئت شورا و رئیس شورای 
صنفی،  اتحادیه های  ساماندهی  اصناف،  مرکزی 
و  متخلفین  با  برخورد  قیمت ها،  کنترل  و  نظارت 
آموزش  غیرمجاز،  صنفی  واحدهای  رشد  از  جلوگیری 

در جهت ارتقاء واحدهای صنفی، بررسی آمار و نظارت 
جهت  در  تالش  و  پروانه  بدون  صنفی  واحدهای  بر 
اسالمی  انجمن های  راه اندازی  آنها،  مشکالت  رفع 
و  مشکالت  رفع  جهت  در  جلسات  برگزاری  و  اصناف 
اخذ حقوق اصناف از طریق نهادهای صنفی از جمله 

که در طی این دوران انجام می شد.  موارد بود 
به  نسبت  مقدس  دفاع  سال   ۸ زمان  در  همچنین 
جمع آوری وجوهات نقدی، تهیه اجناس و لوازم مورد 
توسط  تجهیزات  این  که  نموده  اقدام  رزمندگان  نیاز 
از طریق اهواز، خوزستان، اسالم آباد و سرپل  اصناف 
مقرهای  به  رزمندگان  از  پشتیبانی  عنوان  به  ذهاب 

پشتیبانی ارسال می گردید. 
یادآور می شوم که با تشکیل بسیج اصناف و جمع آوری 
کمک های آنها و اتحادیه های تحت پوشش، تعدادی 
امام  حرم  نمودن  مفروش  جهت  چهار،  در  سه  فرش 

خمینی )ره( به تهران ارسال شد.

چه پیامی برای اصناف و مسئوالن دارید؟
همانطور  بدانند  مردم  خدمتگزاران  و  مسئولین 
دینی  برادران  به  کس  هر  فرمودند  )ع(  ائمه  که 
خداوند  به  و  )ص(  پیغمبر  به  کند  خدمت  خود 
الهی است.  او در بهشت امن  کرده و جایگاه  خدمت 
افرادی  اصناف  کوچک  خادم  و  حقیر  این  نظر  به 
آینده نگری  و  خدمت  برای  می شوند  داوطلب  که 
از  اطالع  و  برخورداری  عالقه،  تجربه،  گر  ا اصناف، 
مفید  اندیشه های  و  فکر  توان  و  نداشته  را  قوانین 
ندارند،  را  اصناف  نگرانی های  رفع  و  سرنوشت  برای 
اما  ننمایند،  شرکت  صنفی  انتخابات  در  است  بهتر 
اعضاء  توسط  و  می کنند  شرکت  انتخابات  در  که  آنها 
گر در  صنف مربوطه انتخاب می شوند، بدون تعارف ا
خدمت دهی و رفع چالش های آینده اصناف تعلل و 
کنند، وکیل و امین اصناف محسوب  کوتاهی  قصور و 

نشده و این خود خیانت به اصناف است.
دارایی،  و  مالیات  قانون  صنفی،  نظام  قانون  اصالح 
قوانین  اصالح  اجتماعی،  تأمین  سازمان  قوانین 
حقوق  منزلت  و  قدر  دانستن  کار،  اداره  و  شهرداری 

گفت وگو
به بهانه روز ملی اصناف
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اتحادیه ها و واحدهای صنفی و پیگیری آنها، برخورد 
اصناف،  حقوق  نمودن  زایل  مقامل  در  ایستادگی  و 
دارا بودن تجربه و اطالعات از قوانین نظام صنفی و... 
که مورد انتظار اصناف بوده و  از جمله مواردی است 

نیاز به رسیدگی دارد.
اصالح  پیگیر  باید  کسی  چه  که  اینجاست  من  سوال 

گیر ادارات مرتبط با اصناف باشد؟  قوانین دست و پا
که بیش  و چه موقع باید شاهد تغییر در قوانینی بود 
و  کهنه  قوانین  این  هنوز  و  می گذرد  آن  از  سال   ۷۰ از 
ملت،  برگردن  خال  و  خط  خوش  مار  مثل  سنتی 

کسبه پیچیده است؟ شهروندان و 
گرفته است  کسبه قرار  چه تسهیالت بانکی در اختیار 
بازار و  رکود  و بی ثباتی،  گرفتاری  از  را  آنها  کسی  و چه 

کمبود مواد اولیه نجات می دهد؟  نوسانات ارز و 
کسی  چه  برسد؟  بازار  و  کسبه  داد  به  باید  کسی  چه 
رشوه  و  گران  واسطه  دالالن،  سودجویان،  جلو  باید 
خواران را بگیرد و این ننگ را از سطح کشور جمع کند؟

شما  ازدواج  حاصل  و  کردید  ازدواج  سالی  درچه 
چند فرزند است؟ در صورت تمایل راجع به شغل 
و تحصیالت و موفقیت های فرزندانتان توضیحاتی 

بیان بفرمایید.(
کردم، حاصل ازدواج ما پنج پسر  در سال ۱۳۵6 ازدواج 
که پسرها همه در بازار به شغل  و یک دختر می باشد 
همه  که  سپاس  را  خداوند  می باشند،  مشغول  پدر 
و  برخوردارند  و اخالق مطلوبی  آداب  از  تقریبا  بچه ها 
که فرزندانم تحصیالت  اینجانب هم خوشحال هستم 
الزم را داشته واز فیوضات قرائت قرآن، رعایت احکام و 

شرکت در جلسات دینی بهره مند می باشند. 

گفت وگو / به بهانه روز ملی اصناف

متولد مشهد در ۱3۲3 سال نیکوکاران محمدعلی | محتشم امیری
او با تا کردیم دارد،تالش از3۵سالسابقهصنفی بیش شد،وی
که گفتوگوییصمیمانهراترتیبدادهوازبیاناتشیرینشبهرهببریم
این با نشدیم، کار این به موفق احوالی ناخوش بهجهت متاسفانه
گفتوگوی حالرویمارازمینننداختندوبااینکهحالخوبینداشتند
گفتوگو کهتوجهشمارابهمشروحاین کوتاهتلفنیباایشانداشتیم

جلبمینماییم:

روزاصنافهستیم،در فرارسیدن نیکوکارانمیدانیددرآستانه آقای
اینخصوصچهصحبتیبااصنافومسئوالندارید؟

و  شریف  بزرگ،  جامعه  به  را  روز  این  اصناف  از  کوچکی  عضو  عنوان  به  هم  من  که  است  مغتنمی  فرصت 
کسبه و بازاریان تبریک و تهنیت، عرض نموده و از خداوند متعال امید سالمتی و رونق اقتصادی  تالشگر 
کشورمان برای تجلیل از  که در تقویم  برای یکایک این عزیزان را دارم. باعث خرسندی و خوشحالی است 
بازاریان زحمتکش یک روز به عنوان روز اصناف نام گذاری شده است، بی شک اصناف در چرخه  کسبه و 
کشور بدست آنان  تولید، توزیع و تأمین مایحتاج مردم نقش بسزایی داشته و در واقع سکان اقتصاد خرد 
که مسئوالن به این قشر زحمتکش بهاء بیشتری داده و  می چرخد، در این برهه از زمان وقت آن رسیده 

گام های مؤثرتری بردارند. که در نهایت منجر به رفع مشکالت جامعه می گردد،  برای رفع مشکالت آنان 

گفت: کاریخودبرایمانچنین گفتوگودرخصوصسوابق محمدنیکوکاراندرادامه
هیئت  اولین  که  وقت  امورصنفی  کمیته  با  بودم.  مشهد  آهن آالت  صنف  اتحادیه  رئیس  سال   ۳۵ حدود 
کمیته امور صنفی خراسان و  رئیسه اصناف در آن پایه ریز ی شد، همکاری داشتم، عضو شورای سرپرستی 

که تبدیل به مجامع امور صنفی شد، بودم.  رئیس شورای مرکزی اصناف از بدو تاسیس تا پایان دوره 
کمک رسانی جبهه های جنگ تحمیلی  که از آن جمله تشکیل ستاد  کارهای فراوانی انجام دادیم  در شورا 

بود، همچنین فعالیت های تبلیغاتی هم در شهر مشهد انجام می دادیم. 
کارهای شهرداری عهده دار مسئولیت هایی شدم، همچنین با حکم وزیر  کشور در قسمتی از  با حکم وزیر 
آموزش و پرورش وقت، در شورای آموزش و پرورش استان خراسان عضو شدم، پس از آن در اولین شورای 

شهر به عنوان رئیس شورای شهر مشغول فعالیت شدم. 
اخوان  خادم الرضا،  صداقت،  علی جان نژاد،  مرحومان  از  یادی  قدردانی  عنوان  به  می دانم  الزم  همچنین 
قرین  را  ایشان  خداوند  داشتند.  همکاری  اصناف  مجموعه  در  اینجانب  با  که  بنمایم  معماریان  و  طبسی 

رحمت فرماید.
در خاتمه از خداوند متعال خواستار موفقیت و بهروزی برای مسئولین اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی 

بوده و امید آن دارم تا در رفع مشکالت اصناف و ساماندهی آنها موفق و پیروز باشند. 

گفت وگو با محمدعلی نیکوکاران پیشکسوت صنفی:

بیش از 35 سال فعالیت صنفی دارم

بهنظراینحقیروخادمکوچکاصناف
افرادیکهداوطلبمیشوندبرایخدمت

گرتجربه،عالقه، وآیندهنگریاصناف،ا
برخورداریواطالعازقوانینرانداشتهوتوان
فکرواندیشههایمفیدبرایسرنوشتورفع

نگرانیهایاصنافراندارند،بهتراستدر
انتخاباتصنفیشرکتننمایند،اماآنهاکه
درانتخاباتشرکتمیکنندوتوسطاعضاء

صنفمربوطهانتخابمیشوند،بدون
گردرخدمتدهیورفعچالشهای تعارفا

آیندهاصنافتعللوقصوروکوتاهیکنند،
وکیلوامیناصنافمحسوبنشدهواین

خودخیانتبهاصنافاست
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کاری: گروه عنوان
کاری امور اصناف گروه 

کاری: گروه اهداف
پیگیری  و  تولیدی  صنوف  عمده  مشکالت  و  بررسی 
واحدهای  فراروی  موانع  و  آن ها  فصل  و  حل  جهت 
فرآروی  موانع  و  اصناف  بخش  تولیدی  و  صنفی 

واحدهای صنفی و تولیدی بخش اصناف

کاری: گروه اعضاء
کاری: گروه رئیس

- رئیس اتاق اصناف مشهد 
کاری: گروه دبیر

استان  صمت  سازمان  اصناف  امور  اداره  رئیس   -
خراسان رضوی
اعضاءاصلی:

- نماینده استانداری استان خراسان رضوی
دفتر اقتصادی )عضو ثابت(

- نماینده استانداری استان خراسان رضوی
دفتر جذب و حمایت از سرمایه )عضو ثابت(

استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  نماینده   -
)عضو ثابت(

- نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان
)عضو ثابت(

- نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان
)عضو ثابت(

سایراعضاءمتغیر:
کل امور مالیاتی استان - نماینده اداره 

)بر حسب مورد(
- نماینده شورای عالی بانک های استان

)بر حسب مورد(
- نماینده تأمین اجتماعی استان )بر حسب مورد(

- نماینده شهرداری )بر حسب مورد(
- نماینده اداره بهداشت )بر حسب مورد(

- نماینده اتحادیه )بر حسب مورد(
کن )بر حسب مورد( - نماینده اداره اما

- نماینده محیط زیست )بر حسب مورد(
کشاورزی )بر حسب مورد( - نماینده جهاد 

و  وابسته  کل  ادارات   - اجرایی  دستگاه های  سایر   -
متقاضی )بر حسب مورد(

کاری: گروه وظایف
و  صنفی  واحدهای  توقف  یا  رکود  علل  بررسی   -۱

تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل
اشتغال  به  مربوط  موانع  رفع  پیگیری  و  بررسی   -2
در  اشتغال  حفظ  و  سازمان ها  هماهنگی  با  صنوف 

واحدهای موجود
مالی  منابع  تأمین  و  تخصیص  اولویت  تعیین   -۳

پروژه های اولویت دار صنفی استان 
ح های زیربنایی در دست اقدام  ۴- رفع مشکالت طر
صنوف  و  صنفی  شهرک های  حوزه های  در  صنفی 

تولیدی با دستگاه های متولی 
۵- بررسی و رفع مشکالت تأمین ماشین آالت داخلی 

و خارجی و بهینه سازی تکنولوژی
حوزه  در  صنفی  واحدهای  تقاضاهای  دریافت   -6
تأمین مالی، بانکی و تسهیالت پس از بررسی و ارجاع 

کاری مرتبط ذیل ستاد تسهیل گروه های  به 
درحوزه های  مطروحه  مشکالت  به  رسیدگی   -۷
شهرداری،  گمرک،  اجتماعی،  تأمین  مالیاتی، 

بهداشت، انرژی و...
۸- بررسی تقاضاهای بهینه سازی مصرف انرژی

توسعه  زمینه  در  مشکالت  و  موانع  بررسی   -۹
بخش های  در  زیست  محیط  حفاظت  فعالیت های 

صنفی استان 
و رفع موانع و مشکالت حوزه ساماندهی  بررسی   -۱۰

مشاغل شهری در حوزه اصناف
۱۱- جمع بندی و ارائه پیشنهادات اصالحی و تصمیم 
جهت  آتی  ودستورالعمل های  قوانین  جهت  سازانه 

کمیته ها و شوراهای استانی ح و پیگیری در  طر
۱2- سایر موارد مرتبط با مشکالت اصناف

کاری: گروه وظایفدبیرخانه
کاری گروه  ۱- هماهنگی جهت برگزاری جلسات 

2- صدور دعوتنامه برای اعضاء
۳- دریافت و بررسی تقاضاها، طبقه بندی و ارجاع به 

کاری گروه 
گروه  ۴- تهیه دستور جلسه و تدوین صورت جلسات 

کاری
در  تسهیل  ستاد  کارگروه  به  مصوبات  ارسال   -۵
سازمان صمت جهت ابالغ و پیگیری اجرای مصوبات
6- بررسی و هماهنگی جهت شناسایی و آماده سازی 
کاری مطابق با وظایف  گروه  ح در  موضوعات قابل طر

کاری گروه  گانه   ۱۳

خ 9۴/2/۱9 هیأت محترم وزیران  کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی- بر اساس مصوبه شماره ۱8۱۵۱ مور

شیوه نامه گروه کاری امور اصناف

شیوه نامه
کارگروه ستاد تسهیل

بررسی و مشکالت عمده صنوف تولیدی و پیگیری جهت 
حل و فصل آن ها و موانع فراروی واحدهای صنفی و 
تولیدی بخش اصناف و موانع فرآروی واحدهای صنفی و 
کاری است. گروه  تولیدی بخش اصناف از جمله اهداف 
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کاری: گروه محلتشکیلجلسات
سالن جلسات اتاق اصناف مشهد

کاری: گروه طرزتشکیلجلسات
مربوط،  مستندات  دستورجلسه،  حاوی  دعوتنامه   -
ساعت، تاریخ و محل جلسه حداقل یک هفته قبل از 
کاری تهیه و  گروه  کاری توسط دبیرخانه  گروه  تشکیل 

به اطالع اعضاء می رسد.
کثریت اعضاء )ثابت و غیر   - تصمیمات جلسه با رای ا
است  بدیهی  می باشد.  اجرایی  و  نافذ  مدعو(  ثابت 
سازمان  یا  دستگاه  نماینده  موافقت  عدم  صورت  در 
ح  مرتبط با موضوع مطروحه، نتایج بررسی جهت طر
در ستاد تسهیل به دبیرخانه ستاد در سازمان صمت 

ارسال خواهد شد.

سایرمقررات:
کاری از طریق  گروه  کلیه مکاتبات اداری و پشتیبانی   -
کاری  گروه  دبیرخانه  عنوان  به  مشهد  اصناف  اتاق 
گروه  امور اصناف انجام می گیرد و امضای آن با ریاست 

کاری می باشد.
قانونی  اختیارات  حدود  در  کاری  گروه  تصمیمات   -
کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات  دستگاه های عضو 

مربوطه الزم االجرا است.
که در این شیوه نامه ذکر نشده است،  - سایر مواردی 
بر اساس آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع 
رفع  و  تسهیل  کارگروه  تشکیل  نامه  تصویب  و  تولید 

موانع تولید و سایر مقررات دولتی می باشد.

واحدهای مشکالت و موضوعات بررسی فرآیند
کاری: گروه تولیدیدر

کاری اصناف از  گروه  - اخذ مشکالت توسط دبیرخانه 
طرق مختلف از جمله مراجعه متقاضی به دبیرخانه و... 
ح موضوع مشکل ایجاد شده برای واحد صنفی و طر
توسط  صنفی  واحد  مشکل  موضوع  بررسی   -

کارشناس مربوطه
توسط  واصله  مشکالت  حل  عدم  صورت  در   -
واحد  مشکالت  فرم  تکمیل  کاری،  گروه  دبیرخانه 
کاری جهت تایید و  گروه  متقاضی و ارجاع به ریاست 

کاری گروه  ح در جلسه  طر
کاری و  گروه  - بررسی موضوع مشکل واحد صنفی در 

اخذ مصوبه جهت رفع مشکل 
کارگروه ستاد تسهیل در  - اعالم مصوبه به دبیرخانه 

سازمان صمت
و  اجرایی  دستگاه های  به  مصوبات  ابالغ  پیگیری   -
در  تسهیل  ستاد  کارگروه  دبیرخانه  توسط  متقاضی 

سازمان صمت
به  ماه  هر  پایان  در  کاری  گروه  کار  گزارش  ارائه   -

کارگروه ستاد تسهیل دبیرخانه 
و  ماه  سه  هر  پایان  در  کاری  گروه  مصوبات  پایش   -

کارگروه ستاد تسهیل اعالم به دبیرخانه 
کارگروه  دبیرخانه  به  ساالنه  عملگرد  گزارش  ارائه   -

ستاد تسهیل

اصناف و ستاد تسهیل

زهــراامیــریمحتشــم/ برگــزاری اولیــن جلســه از 
کاری اصنــاف در روز شــنبه دهــم خردادمــاه  ــروه  گ
بــا هــدف  و  کمیتــه  اعضــاء  بــا حضــور  ســال جــاری 
و  تولیــدی  صنــوف  عمــده  مشــکالت  و  بررســی 
پیگیــری جهــت حــل و فصــل آن هــا و موانــع فــراروی 
واحدهــای صنفــی و تولیــدی بخــش اصنــاف و موانــع 
فــراروی واحدهــای صنفــی و تولیــدی بخــش اصنــاف 

گردیــد.  برگــزار 
گفــت:  در همیــن زمینــه رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد 
ســتاد  ذیــل  اصنــاف  گــروه کاری  کارگــروه  ایجــاد  بــا 
آن  اجرایــی  شــیوه نامه  تصویــب  و  اســتان  تســهیل 
برنامه ریــزی  راســتای  در  تســهیل  ســتاد  توســط 
اولیــن  در  اصنــاف،  بخــش  در  تولیــد  جهــش  بــرای 
اطالعاتــی  بانک هــای  تکمیــل  بــه  تصمیــم  گام 
تولیــدی،  واحدهــای  فعالیت هــای  خصــوص  در 

گرفتیــم. فنــی  خدمــات  و  تولیــدی  خدماتــی، 
ادامــه  در  ایــران  اصنــاف  اتــاق  خزانــه دار  و  عضــو 
پلت فرم هــای  و  پایگاه هــا  راســتا  ایــن  در  افــزود: 
مختلفــی مشــکالت رفــع موانــع تولیــد و فعالیت هــای 
مثــل  می کننــد.  پیگیــری  را  اصنــاف  در  اقتصــادی 
ســتاد   ،۱2 مــاده  ب  بنــد  کمیتــه  گفت وگــو  شــورای 

و... تامیــن  شــورای  و  تدبیــر  ســتاد  تســهیل، 
احصــاء  بــا  شــد:  یــادآور  مشــهدی  بنانــژاد  محمــود 
اطالعــات، واحــد تحقیــق و توســعه اتــاق اصنــاف بــه 
عنــوان مرجــع شناســایی موانــع تولیــد انتخــاب شــد 
کاری پرونــده ای در  گــروه  و در اولیــن جلســه از ایــن 

ــادرات  ــی از ص ــای ناش ــوه ارزه ــت وج ــوص برگش خص
ح شــد.  مطــر

کــه می دانیــم بــر اســاس  بنانــژاد ادامــه داد: همانطــور 
ــد ارز  ــده بای ــده صادرکنن ــن ش ــان تعیی ــون و در زم قان
ــا  کاال را بــه سیســتم برگردانــده و ی ناشــی از صــادرات 

در مقابــل آن وارداتــی انجــام دهــد. 
رئیــس اتــاق اصنــاف مشــهد بیــان داشــت: در مقابــل 
کــه ایــن ارز را بــه دالیلــی برنگردانــده  صادرکنندگانــی 
و یــا بعــد از موعــد مقــرر بــه سیســتم بــر می گرداننــد 
ســازمان امــور مالیاتــی بــر اســاس بخشــنامه بانــک 
مرکــزی صادرکننــده را مشــمول معافیــت صادراتــی 

نمی دانــد. 
ــوع، در جلســه  ــر ایــن موض ــرد: بناب ک ــح  ــژاد تصری بنان
کارگــروه دو پرونــده در حــوزه صــادرات فرش دســتباف 
کــه در خصــوص قانــون فــوق بــه دلیــل عــدم  و زعفــران 
پرداخــت  بــه  موظــف  مقــرر  موعــد  در  ارز  برگشــت 

ح شــد. ــد، مطــر مالیــات شــده بودن
تصمیم گیــری  نهایــت،  در  افــزود:  ادامــه  در  وی 
کــه بــا  کارگــروه مذکــور منجــر بــه ایــن موضــوع شــد 
گرفتــه شــده از ســازمان امــور مالیاتــی مســئله   مهلــت 
بــرای اصــالح بخشــنامه  یــا تمدیــد مهلــت پرداخــت از 
ــه هــر  کــه ب ــا افــرادی  طــرف بانــک مرکــزی پی گیــری ت
دلیلــی موفــق بــه برگشــت ارز نشــدند، ولــی ارز ناشــی 
کردنــد، بــرای تاخیــر اتفــاق  از صــادرات را پرداخــت 
افتــاده جریمــه و مشــمولیت مالیاتــی شــامل حــال 

آنهــا نگــردد.

رئیس اتاق اصناف مشهد:
اولین جلسه از گروه کاری اصناف برگزار شد
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تصمیم گیری   و  سیاستگذاری  فرایند  امروز،  دنیای 
نیاز  ویژه ای  سازماندهی  به  مختلف  سطوح  در 
دارد. تحوالت سریع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه از 
که ضرورت تدوین سریع سیاست ها و  عواملی هستند 
که  امری  را مشخص می کنند؛  الگوهای تصمیم گیری 
مستندسازی  و  نو  ایده های  از  وسیع  استفاده  بدون 
و جمع بندی تجارب و نظرات خبرگان و افراد خالق، 
میسر نمی باشد. سرعت تغییرات محیطی و به وجود 
موجب  جدید،  عصر  در  مقطعی  نیازهای  آمدن 
اندوخته های  از  سازمان ها  موارد  اغلب  در  که  شده 
دلیل  بی توجهی  به  و  مصرف کنند  پیشینیان  فکری 
گذشته  سرمایه  فکری،  بنیادی  سرمایه گذاری  به 
ناخواسته در سطح وسیعی به مصرف رسیده و سازمان 
سازمان  نوعی  فکر،  اتاق  می گردد.  روزمرگی  درگیر 
و  سیاست سازی  زمینه  در  پژوهش  و  تفکر  برای  ویژه 
استوار  اندیشی  بر اصل جمع  که  تصمیم سازی است 
است. این ساختار با انجام مطالعات بین رشته ای و 
ک فکری الزم را  کارشناسان متعدد، خورا با بکارگیری 
سیاستگذاران  و  مدیران  برای  مختلف  حوزه های  در 
جامعه تأمین می کنند. موضع اصلی اتاق فکر دعوت 
این  اساس  بر  تا  است  گاهی  خودآ و  خودباوری  به 
فکر  اتاق  شود.  فراهم  اصالحی  خود  امکان  منطق، 
و  فکرسازی  نهادهای  تقویت  برای  عقالنی  راهبردی 
اتاق  استراتژی  می رسد  نظر  به  است.  پردازی  ایده 
فکر در مواجهه با ذهنیت های مخرب سیاست زدگی، 
و  دانشگاهی  کز  مرا در  عوام زدگی  و  ترجمه زدگی 
و  نوآوری  سمت  به  را  جامعه  می تواند  پژوهشگاهی، 

کند.  تصمیم گیری خالق، هدایت 
کیدات موکد رهبری در زمینه   از این رو با توجه به تا
نخبگان  از  استفاده  و  نو  اندیشه های  و  فکر  تولید 
گذشته  در  فکری،  مجموعه  یک  ایجاد  و  فکر  خوش 
ایشان  فرموده  به  بنا  که  می شد  تشکیل  فکر  اتاق 
به  بنا  فکر  اتاق  واژه  کلید  از  نکردن  استفاده  بر  مبنی 
شکل  اندیشه ورز  هیأت های  محکم،  بسیار  دالیل 
انقالب  معظم  رهبر  منویات  تحقق  برای  گرفت. 
درجهت نامگذاری سال جدید به سال جهش تولید و 
همچنین محقق شدن دولت و جامعه اسالمی نیاز به 
اندیشه ورز  هیأت های  و  داریم  جمعی  اندیشه  و  خرد 
یکی از این راه ها برای رسیدن به این موضوع است. 
تشکیل این گونه هیأت ها در راستای تبیین و تحلیل 
و  بود  خواهد  کارگشا  و  موثر  انقالب  دوم  گام  بیانیه 
راه  نقشه  که  بیانیه  این  مختلف  ابعاد  تحقق  زمینه 
چهل ساله دوم عمر پربرکت نظام محسوب می شود 
را فراهم می آورد. حال با توجه به اهمیت نقش اتاق 
فرمایشات  به  عنایت  با  و  جامعه  در  بازار  و  اصناف 
سیاست های  برای  برنامه ریزی  راستای  در  رهبری 
نظام  در  شفافیت  بر  تکیه  و  مقاومتی  اقتصاد  کالن 
کاهش  و  مردم  به  خدمت رسانی  سطح  ارتقا  و  توزیع 
هیأت  مصرف،  به  تولید  از  مبادالتی  هزینه های 
تشکیل  رضوی  خراسان  اصناف  بسیج  اندیشه ورز 
شد تا در راستای تحقق اهداف تعیین شده، صنوف 
که اعضای این هیأت  کمک نماید  مختلف را یاری و 
اندیشه ورزان نخبگان، صاحبنظران و خبرگان راهبرد 
که با هم فکری  بازاری هستند  کارشناسان  اندیش و 

مشکالت و موضوعات بازار را بررسی می کنند تا رونق 
جلسات  یابد؛  تحقق  تولید  و  بازار  موانع  رفع  و  تولید 
دبیری  و  استان  اصناف  اتاق  ریاست  به  هیأت  این 
از  که  اعضاء  سایر  و  استان  اصناف  بسیج  مسئول 
برگزار  بازار محسوب می شوند،  و نخبگان  کارشناسان 

خواهد شد.

اهداف هیأت:
 مهم ترین هدف این هیأت تولید فکر، ایده و راهبردها 
سطوح  عمومی  سیاست های  تبیین  در  مشارکت  و 
و  اساسی  مسائل  احصاء  و  اصناف  قشر  مختلف 
اولویت دار قشر اصناف است. همچنین خط نگاری و 
کمک به سیاست گذاری برای ارتقای  راهبرد نگاری و 
از  اصناف  قشر  هم افزایی  و  هماهنگی  ایجاد  و  کارایی 

دیگر اهداف و وظایف این هیأت می باشد.

کمیته های تخصصی:
هیأت،  نظامنامه  راستای  در  و  راستا  همین  در 
و  مطالعات  آن  تبع  به  و  اصناف  اتاق  پیشنهاد  به 
کمیته های  اتاق،  توسعه  و  بررسی های واحد تحقیق 
اهداف مشخص  با  اندیشه ورز،  تخصصی ذیل هیأت 
کمک به بازار و اصناف استان در زمینه های  در جهت 
همچنین  و  موضوعات  تخصصی تر  بررسی  و  مختلف 
فعالیت های  مشکالت  و  تولید  موانع  رفع  به  کمک 
و  آینده  به  نگاهی  با  اصناف  و  بازار  در  اقتصادی 
ح ذیل  همچنین اعضاء مشخص و تعیین شده، به شر

پیشنهاد شد و به تصویب رسید. 

ساختار هیأت اندیشه ورز 

تشکیل هیأت اندیشه ورز راهی برای رسیدن به خرد و اندیشه جمعی است

هیأت اندیشه ورز 
تولید فکر و اندیشه های نو

موضع اصلی اتاق فکر دعوت به 
گاهی است تا  خودباوری و خودآ
بر اساس این منطق، امکان خود 
اصالحی فراهم شود
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ارائه  و  بررسی  اجتماعی:  و مذهبی فرهنگی، کمیته
ناهنجاری های  شناسایی  زمینه  در  الزم  راهکارهای 
گسترش  بر  موثر  عوامل  و  بازار  اجتماعی  و  فرهنگی 
ارائه  و  بررسی  مذهبی.  و  فرهنگی  امور  تعمیق  و 
راهکارهای الزم در زمینه تحکیم خانواده و شناسایی 

مسائل و چال های مرتبط با امور خانواده و بانوان.
کمیتهرفعموانعکسبوکار: بررسی و ارائه راهکارهای 
کار. تحلیل و  کسب و  الزم به منظور شناسایی موانع 
بررسی و ارائه راهکارهای حل اختالف بین واحدهای 
و  دسترسی  تسهیل  اجرایی.  دستگاه های  و  صنفی 
تأمین زیرساخت های مورد نیاز صنوف و پیشنهادهای 
سازنده جهت رفع موانع تولید واحدهای صنفی و ارائه 

مدل های اقتصادی جهت رونق تولید.
کمیتهتنظیمبازارونظارت:بررسی و ارائه راهکارهای 
کاالهای  تأمین  بازار،  وضعیت  بهبود  زمینه  در  الزم 

اساسی و مورد نیاز مردم.
مناسب  راهکارهای  ارائه  پژوهش: و آموزش کمیته
کسبه و بازاریان  گاهی  در زمینه ارتقاء سطح دانش و آ
وارائه  بررسی  و  پژوهش  و  تحقیق  فرهنگ  ارتقاء  و 

پیشنهادهای راهبردی الزم توسعه صنوف.

و  بررسی  اشتغال:  و توسعه اقتصاد، کمیته
و  سطح  افزایش  زمینه  در  الزم  راهکارهای  ارائه 
اجرای  و  صنوف  توسعه  رویکرد  با  اشتغال  ماندگاری 
و  سال  شعار  و  مقاومتی  اقتصاد  برنامه ریزی های 
اشتغال  وضعیت  بهبود  جهت  سازنده  پیشنهادهای 
کمیته های  جلسات  تصمیمات  آن  ارتقاء  و  صنوف 
ارسال  اندیشه ورز  هیأت  به  پیگیری  جهت  تخصصی 
و متناسب با سطح اجرا توسط فرمانده سپاه استان 
و  می شود  ابالغ  ربط  ذی  مجموعه های  به  اجرا  برای 
در صورت لزوم در قالب برنامه های ۵ ساله یا ساالیانه 

قرار می گیرد.

جمع بندی:
بسیج  اندیشه ورز  هیأت  که  گفت  می توان  پایان  در 
بازوان  نقش  حقیقت،  در  آن  کمیته های  و  اصناف 
کنار  مشورتی قوی و توانمندی برای اتاق اصناف، در 
بازوانی دیگر مثل کمیسیون های اتاق، واحد تحقیق و 
کاری اصناف و سایر موارد می باشد  گروه  توسعه اتاق، 
و پایگاهی با هدف هم افزایی و پیش برنده تفکر رفع 
که  مشکالت فعالیت های اقتصادی را خواهند داشت 
حوزه های  در  که  چالش هایی  و  مشکالت  و  مسائل 
و  اداری  بروکراسی  یا  و  توقف  دچار  اصناف،  مختلف 
سایر موانع می باشد، را تسهیل نماید و پیشنهادهای 
رصد  ضمن  را،  مناسب  ح های  طر و  راهگشا  و  موثر 
نیز  راهکارها  تعیین  و  فرصت ها  آسیب ها،  تهدیدات، 
به اتاق اصناف ارائه دهد تا در نهایت سود و منفعت 
و  استان  صنوف  مردم،  عموم  به  جهات  تمام  در  آن 
که رونق و جهش  کشور برسد و هدف نهایی  اقتصاد 

تولید در اصناف می باشد، محقق شود.

هیأت اندیشه ورز

رئیسه  هیئت  خزانه دار  و  عضو  | محتشم امیری
مراحل  داشت:  اظهار  مشهد  اصناف  اتاق 
مختلف  سطوح  در  تصمیم گیری  و  سیاست گذاری 
که می توان با استفاده  نیاز به سازماندهی ویژه دارد 
و  خبرگان  نظرات  از  بهره گیری  و  نو  ایده های  از 
سمت  به  را  صنفی  جامعه  خالق،  افراد  تجارب 

کرد.  کارآفرینی هدایت  نوآوری و 
تحقق  جهت  افزود:  ادامه  در  مخملی  هادی 
تولید  جهش  سال  در  انقالب  معظم  رهبر  منویات 
زمینه  این  در  که  برداشت  اساسی  گام های  باید 
نیاز به سازمانی ویژه برای تفکر و پژوهش با تکیه بر 
باهدف گذاری  مشکالت  رفع  جهت  جمع اندیشی، 
اجراء  برای  برنامه ریزی  و  فعالیت ها  مقاوم سازی  و 
می باشد.  مقاومتی  اقتصاد  کالن  سیاست های 
ازجمله  مختلفی  نهادهای  امروزه  شد:  یادآور  وی 
کمیته  گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی،  شورای 
بند ب ماده ۱2 ستاد تسهیل و ستاد تدبیر در استان 
تولید  موانع  رفع  جهت  در  که  هستند  مراجعی 

کمک های  و  گرفته  قرار  خصوصی  بخش  کنار  در 
ارزشمندی به اصناف می کنند. 

مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  خزانه دار  و  عضو 
کرد: تشکیل هیئت اندیشه ورز در اصناف با  تصریح 
در  اساسی  گام های  از  یکی  اصناف  بسیج  مشارکت 

پیشبرد اهداف توسعه گر است. 
راستای  در  اصناف  اتاق  داد:  ادامه  مخملی  هادی 
که مسیری  انقالب  گام دوم  بیانیه  تبیین و تحلیل 
انقالب  معظم  رهبر  کیدات  تا با  راه گشاست  و  مؤثر 
در زمینه تولید فکر و اندیشه های نو و با استفاده از 
خبرگان و نخبگان و خرد و اندیشه جمعی می تواند 
واجرای  فعالیت ها  وتسهیل گری  مشکالت  رفع  در 
کافی برده ودر همین  سیاست های توسعه ای بهره 
راستا با توجه به ظرفیت های موجود در اتاق اصناف 
ابزار  یک  به  بتوان  است  امید  اصناف،  بسیج  و 
اجتماعی قدرتمند در رفع موانع تولید دست یافت 
به اهداف  تولید و رسیدن  گامی موءثر در جهش  و 
توسعه ای، اشتغال زایی و رونق اقتصادی برداشت.

ایجاد هیئت اندیشه ورز
گامی اساسی در پیشبرد اهداف توسعه گر
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مرکزشهر در ۱33۲ سال در است، مشمع و پالستیک اتحادیه رئیس فکری، احمد | نصیرائی فاطمه
مشهدبهدنیاآمد،تحصیالتخودراتاپایاندبیرستانادامهداد،پسازاتمامدبیرستانبهدالیلیاز
کردنمغازهایدرمحلهدروازهقوچانبهشغلفروشندگیپالستیک خدمتسربازیمعافشدهوبادایر
ومشمعرویآورد،درآنزماناتحادیههایپالستیکومشمعوبلوروچینیباهمدریکاتحادیهادغام
کاروتالشتوانستبا3۱پروانهاتحادیهپالستیک بودند،ویبااستفادهازانرژی،نیرویجوانیوعالقهبه

کنوندرایناتحادیهبهعنوانرئیسمشغولفعالیتباشد. ومشمعراپایهریزینمایدوازآنزمانتا
کسی کردهاماهنوزهممرورخاطراتسرذوقشمیآورد. گرچهسالهاتالشوفعالیتذهناوراخسته ا
کنونالک کردهاستوا کهبرایسروساماندادنبهاصنافبعدازوقوعانقالباسالمیحسابیتالش
گفتهخودشازدیدننمراتتالشجوانترهادرهئیترئیسهاتاقاصنافلذتمیبرد. خودراآویختهوبه

گرمیکروزبهاریانجامشدهاست. کهدرظهر گوبااواست گفتو آنچهدرادامهمیخوانیدحاصل

مسجد  توسعه  و  ساخت  در  بازاریان  نقش  درباره 
کنید. امام حسن مجتبی؟ع؟ برایمان تعریف 

زمان  از  کشور  سیاسی  امور  در  بازاریان  اصوال 
که مردم و بزرگان  مشروطیت نقش داشتند. هر زمان 
انتقادی از دولت ها داشتند بازار به حمایت از خواست 
که این  مردم و در همراهی با اعتراض تعطیل می شد 
کار یک نقطه عطف برای جریان  های اعتراضی بود. در 
مشهد نیز بازاریان همواره هم سو با انقالبیان بودند و 
به نوعی پشتیبانی از جریان انقالب را بر عهده داشتند. 

هم  جبهه  در  شما  چطور،  مقدس  دفاع  زمان  در 
حضور داشتید، از آن زمان و نقش اصناف بگویید؟
که امام فرمودند  در دوران جنگ نیز بازاریان بعد از آن 
کشور، اوجب واجبات  از  وارد شدن به جنگ و دفاع 
کردند و به جبهه  را رها  کارهای خود  کسب و  است، 
که به عنوان بسیجی  آمدند. بنده عالوه بر چند باری 
کنار سایر بازاریان مشهدی برای  به جبهه ها رفتم در 
امام رضا؟ع؟  و سپاه  نصر  لشکر ۵  پشتیبانی  و  تأمین 
تالش می کردم. در طول ۸ سال دفاع مقدس در عمل 
عهده  بر  بزرگ  خراسان  نیروهای  پشتیبانی  از  بخشی 

البته مردم بود. واقعیت ماجرا هم این بود  اصناف و 
را  رزمنده ها  نیاز  نمی توانست  تنهایی  به  دولت  که 
کار  که  بود  کمک های مردمی  با همین  و  کند  تأمین 

جبهه ها لنگ نمی ماند.

به نظر شما درخشش بازاریان در همراهی با انقالب 
اسالمی در شناساندن هویت اصناف موثر بود؟

اصناف  سوی  از  که  اقداماتی  دارم  خاطر  به  بله 
انظار  در  را  کسبه  و  اصناف  وجهه  می شد،  انجام 
عمومی بهبود می بخشید. در همین راستا بد نیست 
کنم. بعد از رحلت حضرت  خاطره ای را برایتان تعریف 
امام خمینی)ره ( حرف و حدیث هایی درباره ساخت 
تأمین  برای  اتفاقا مردم هم  و  آمد  ایشان پیش  مرقد 
همراهی  توان شان  قدر  به  راحل  امام  مرقد  نیازهای 
به دست  اصناف خراسان دست  زمان  آن  می کردند. 
تأمین  را  حرم  کردن  فرش  هزینه  و  دادند  یکدیگر 
دستگاه  چند  که  شد  موجب  همراهی  این  کردند. 
کردیم و به تهران  کاشمر پر  کامیون را از فرش دستباف 
از  ماجرا  آن  در  دستباف  قالی  تخته   ۳۰۰ فرستادیم. 

سوی اصناف خراسان تأمین شد. 
که هماهنگی اصناف را به خصوص  اتفاق مشابه دیگر 
که به مناسبت رحلت  این بود  در مشهد نشان داد، 
مشهد  صنفی  واحدهای  تمامی  خمینی)ره(  امام 
کردند  کاردهای مشکی با محتوای یکسانی را نصب  پال
کار هم به نوعی موجب سیاه پوش شدن شهر  و این 

که واقعا بی نظیر بود.  شد، 

داشت.  تغییراتی  انقالب  از  بعد  اصناف  ساختار 
برای مخاطبان  ما از فرآیند های طی شده برای این 

کنید. تغییرات تعریف 
از  اصناف  اتاق  و  اتحادیه ها  روسای  انقالب  از  پیش 
نبودند.  صنفی  چهره های  یعنی  نبودند.  ما  خود 
که  خ داد، این بود  که بعد از انقالب اسالمی ر اتفاقی 
گذار شد. خاطرم  تمام مسئولیت ها به خود اصناف وا
از انقالب  هست تمامی پرونده ها و اطالعات تا پیش 
کار  در اختیار شهرداری بود. بنده خودم مسئول این 
که تمامی پرونده ها را از شهرداری تحویل بگیرم  شدم 

کنیم.  کار ساماندهی اصناف را آغاز  تا مقدمات 
شد  مشخص  مشهد  در  صنفی  امور  کمیته  زمان  آن 
افشاران،  نیکوکاران،  آقایان  بود.  نفر   ۵ از  متشکل  که 
گذشت  که  خزاعی، رضایی و بنده بودیم. چندسالی 
که  گذاشتیم  این  بر  را  مبنا  گرفتیم،  را  پرونده ها  و 
ایران تشکیل شود.  شورای مرکزی اصناف در سراسر 
بود،  نفره  که ۹  از تشکیل شورای مرکزی اصناف  بعد 

احمد فکری، رئیس اتحادیه پالستیک و مشمع مشهد از تجربیاتش در اصناف می گوید: 

ارسال 300 تخته فرش دستباف اصناف خراسان،
برای مفروش کردن مرقد امام خمینی؟هر؟

کشور از زمان مشروطیت نقش  اصوال بازاریان در امور سیاسی 
که مردم و بزرگان انتقادی از دولت ها داشتند بازار  داشتند. هر زمان 
به حمایت از خواست مردم و در همراهی با اعتراض تعطیل می شد 
کار یک نقطه عطف برای جریان  های اعتراضی بود که این 

گفت وگو
به بهانه روز ملی اصناف
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یک مجمع امور صنفی در شورای مرکزی تشکیل شد. 
کنونی  اتاق اصناف  در واقع مجمع امور صنفی حکم 

را داشت. 
چندسالی فعالیت شد و بعد از آن به این باور رسیدیم 
اتفاقات  به جایگاهی رسیده اند.  کشور  اصناف در  که 
از دفاع  و همراهی های اصناف در ماجرای پشتیبانی 
علت  بر  مزید  نیز  )ره(  امام  حضرت  رحلت  و  مقدس 
که جایگاه اصناف تثبیت شود. بعد از آن اصناف  شد 
گروه تولیدی و توزیعی تقسیم شدند و ساختار  به دو 
مجزا برای این دو بخش تشکیل شد. اعضای شورای 
مرکزی برای این دو بخش نیز ابتدا به صورت ساالنه و 

بعد هر دو سال یکبار انتخاب می شدند.

که  صنفی  ستادی  نیروهای  فعالیت  بخواهید  گر  ا
کنون اتاق اصناف  در آن زمان مجمع نام داشت و ا
اشاره  نکاتی  چه  به  کنید  مقایسه  باهم  دارد  نام 

کرد؟ خواهید 
نویی  فکر  می شد  کار  وارد  زمان  آن  در  که  کسی  هر 
داشت. به عنوان مثال همین ساختمان اتاق اصناف 
ضد  خیابان  در  ابتدا  ما  می زنم.  مثال  برایتان  را 
بود  مرکز شهر  که در  آمدیم  به فلسطین  بعد  و  بودیم 
و دسترسی مناسب تری داشت، اما اجاره ای بود. لذا 
که مکانی را بخریم. ابتدا سراغ ساختمانی در  بنا شد 
که باید تکمیل می شد، دیدیم  ایستگاه سراب رفتیم 
کردیم. بعد از آن ساختمان  گذار  هزینه  دارد و آن را وا
خریدیم.  خیریه ،  یک  از  را  مشهد  اصناف  اتاق  کنونی 
که اعمال شد و وجوهی  می خواهم بگویم با مدیریتی 
این  توانستیم  شد،  جمع  اصناف  اتاق  اعضای  از  که 
نظیر  تهران  در  حتی  و  بود  نمونه  که  بخریم  را  ملک 
نداشت. مشهد واقعا در این زمینه ها خوش درخشید.
کارهای  آمده،  کار  روی  اصناف  در  که  هرکسی  البته 
اصناف  اتاق  هم  هنوز  است.  داده  انجام  ماندگاری 
گفتن دارد و نمونه است.  کشور حرف برای  مشهد در 
کنون انجام می شود، همین  که ا کارهای خوبی  یکی از 
ماهنامه است. البته زمان قدیم هم نشریه به صورت 
کنونی  گاهنامه داشتیم اما درخشش فعلی و موفقیت 

ماهنامه اتاق اصناف مشهد را نداشت.
نیز  مشهد  اصناف  اتاق  رئیسه  هیئت  این  بر  عالوه 
جوانی  نیروهای  جدید،  رئیسه  هیئت  است.  موفق 
و  کرده اند  تلفیق  باهم  را  تجدد  و  سنت  که  هستند 
ایران  در  که  است  اصنافی  اتاق  بهترین  من  نظر  به 
شهادت  می توانم  موضوع  این  به  من  است.  موجود 
بدهم چون ۴6 سال تجربه فعالیت صنفی را دارم و در 

سطوح مختلف اتاق اصناف نیز فعالیت داشتم. 

هیئترئیسهجدید،نیروهایجوانیهستند
کردهاندو کهسنتوتجددراباهمتلفیق
که بهنظرمنبهتریناتاقاصنافیاست

درایرانموجوداست.منبهاینموضوع
میتوانمشهادتبدهمچون46سالتجربه

فعالیتصنفیرادارمودرسطوحمختلف
اتاقاصنافنیزفعالیتداشتم

برگی از تاریخ
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اصناف،  بسیج  سازمان  مسئول  | محتشم امیری
فرا  رضوی  خراسان  اقتصادی  فعاالن  و  بازاریان 
کسبه  اصناف،  مجموعه  به  را  اصناف  روز  رسیدن 
اصناف  روز  افزود:  ادامه  در  و  گفت  تبریک  بازاریان  و 
نشانگر جایگاه و اهمیت جامعه بزرگ صنفی و یادآور 
عرصه های  در  که  است  زنانی  و  مردان  بزرگ  زحمات 
حضور  کشور  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  مختلف 
داشته، در راه اعتالی نظام جمهوری اسالمی ایران از 
جان و مال خود دریغ نکرده و در راه سربلندی میهن 
عزیزمان کوشیدند، باری دیگر این روز را به تمامی کسبه 
و بازاریان و به ویژه مسئوالن زحمتکش در عرصه های 
می نمایم. عرض  تهنیت  و  تبریک  صنفی  مختلف 
اظهار  استان  اصناف  بسیج  اندیشه ورز  هیأت  دبیر 
اصناف  ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  داشت: 
اصناف  زیرا  نمودند  معرفی  انقالب  ستبر  بازوان  را 
نه  و  بودند  نظام  پشتیبان  زمانی  برهه های  همه  در 
ایفاء  را  مؤثری  نقش  اسالمی  انقالب  پیروزی  در  تنها 
سال های  مقدس،  دفاع  سال   ۸ در  بلکه  نمودند 
بروز حوادث طبیعی مثل سیل،  و حتی در  سازندگی 

زلزله و... به یاری مسئوالن و مردم می شتابند. 
و  تعامل  از  خرسندی  ابراز  ضمن  قوی پنجه  سرهنگ 
همکاری های اصناف در کمک رسانی و مساعدت های 
شیوع  با  افزود:  ادامه  در  نیازمند  هموطنان  به  اخیر 
کرونا، اصناف، کسبه و بازاریان به ویژه اصناف  بیماری 
متدین و معتقد نظام در استان و مشهد با تبعیت از 
فرامین مقام معظم رهبری در بحث رزمایش مؤمنانه، 
همکاری های  و...  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

و  کمک  جمع آوری  بحث  در  و  داشته  خوبی  بسیار 
مساعدت خوش درخشیدند.

مسئول سازمان بسیج اصناف ضمن اشاره به تأسیس 
کز نیکوکاری در اصناف و بسیج اصناف بیان داشت:  مرا
گروه جهادی و  کرونا ۷۵  در راستای مقابله با ویروس 
۴۳ مرکز نیکوکاری در مجموعه اصناف و بسیج اصناف 
کز  مرا مرکز  همچنین  و  شد  تشکیل  استان  سطح  در 
کمیته  رئیس  با حضور )مرتضی بختیاری(،  نیکوکاری 
اساس  همین  بر  که  شد،  افتتاح  خمینی  امام  امداد 
کمک  این مرکز در اتاق اصناف بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال 

کز نیکوکاری جمع آوری نمود.  نقدی از مرا
وی با اشاره به تولید ماسک توسط بخش اصناف در 
دیگر  یکی  داشت:  بیان  بازار  کمبودهای  رفع  راستای 
مردم  که  روزهایی  در  کز  مرا این  ارزشمند  اقدامات  از 
تولید روزانه ۱۳۵ هزار  کمبود ماسک مواجه بودند،  با 
ماسک در استان بود تا بدین ترتیب گوشه ای از کمبودها 
گردد. باز  اصناف  و  جامعه  به  آرامش  و  شده  جبران 
یادآور  استان  اصناف  بسیج  اندیشه ورز  هیأت  دبیر 
استان  شهید  هزار   ۱۸ کنگره   ۱۴۰۰ سال  در  شد: 
این  ریاست  که  داریم  رو  پیش  در  را  رضوی  خراسان 
کل آن با سردارفرمانده سپاه  کنگره با استاندار و دبیر 
از  کمیته هایی  آن  ذیل  که  می باشد  رضا؟ع؟  امام 
کمیته اصناف با مسئولیت رئیس اتاق اصناف  جمله 

و دبیری اینجانب تشکیل شده است.
سرفصل های  خصوص  در  قوی پنجه  سرهنگ 
برنامه های  کرد:  تصریح  اصناف  کمیته  برنامه های 
است  شده  پیش بینی  مورد  هفت  در  اصناف  کمیته 

کتاب نقش اصناف در دفاع مقدس؛  که موارد تدوین 
شهدای  اطالعاتی  بانک  تخصصی  تهیه  و  تکمیل 
شهدای  تخصصی  یادواره  شهید؛   )2۰۰۵( اصناف 
شهرستان ها(  و  مشهد  استان)  سطح  در  اصناف 
کز  مرا در  روان سازی  موارد  و  آمده  در  اجرا  مرحله  به 
محیطی  تبلیغات  تجاری(،  مرکز  )ده  اصلی  تجاری 
در  اصناف  حضور  نمایشگاه  تجاری،  مجتمع های  در 

دفاع مقدس در دست اقدام است.
امام  افزود: حضرت  ادامه  محمدهادی قوی پنجه در 
کشور  خامنه ای در بیانات خود فرمودند؛ یاد شهدا در 
نظر  با  جهت  همین  به  است  اثربخش  و  امیدبخش 
کنگره شهدا  برگزاری  انقالب شرایط  رهبر معظم  ویژه 
در  نیز  استان  شهید  هزار   ۱۸ کنگره  که  می شود  مهیا 

همین راستا پیش بینی شده و در دست اقدام است.
در  اصناف  حضور  نمایشگاه  برگزاری  راستای  در  وی 
دفاع مقدس اظهار داشت: ما از اتحادیه های صنفی 
که در ۸ سال دفاع مقدس نقش داشتند،انتظار داریم 
که یادآور خاطرات دفاع  تا عکسها، یادبودها و هرآنچه 
قرارگاه  به  نمایشگاه  برگزاری  برای  را  است  مقدس 
اصناف  اتاق  در  واقع  اصناف،  بسیج  دفتر  فرهنگی 

ارسال نمایند.
قرارگاه  شد:  یادآور  قوی پنجه  محمدهادی  سرهنگ 
خاطرات  ثبت  جهت  به  اصناف  اتاق  در  فرهنگی 
 ۹۸ سال  ماه  بهمن  در  مقدس  دفاع  سال   ۸ شفاهی 
نگهداری  و  ضبط  ثبت،  آن  هدف  شدکه  راه اندازی 
خاطرات مربوط به رزمندگان، پیشکسوتان و بسیجیان 
در سال های دفاع مقدس، قبل و بعد از آن خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی خراسان رضوی خبر داد: 

جمع آوری 13 میلیارد ریال کمک نقدی از مجموعه اصناف و بسیج اصناف

در سال جهش اقتصادی هیئت اندیشه ورز بسیج اصناف استان خراسان رضوی 
در راستای تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و درزمینه خودسازی، 
جامعه پردازی و تمدن سازی با توجه به نقش و اهمیت اصناف و بازاریان در رفع 
موانع و مشکالت جامعه بخصوص مجموعه اصناف تشکیل شده است

هیأت اندیشه ورز 
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بیان  استان  اصناف  بسیج  اندیشه ورز  هیأت  دبیر 
اندیشه ورز  هیئت  اقتصادی  جهش  سال  در  داشت: 
راستای  در  رضوی  خراسان  استان  اصناف  بسیج 
تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و درزمینه 
توجه  با  تمدن سازی  و  پردازی  جامعه  خودسازی، 
و  موانع  رفع  در  بازاریان  و  اصناف  اهمیت  و  نقش  به 
تشکیل  اصناف  مجموعه  بخصوص  جامعه  مشکالت 
شده که به صورت هفتگی در اتاق اصناف برگزار می شود.
هیئت  اصلی  کارکردهای  کرد:  خاطرنشان  وی 
ارائهء  و  ح  طر ایده،  فکر،  تولید  در  اندیشه ورز 
راهکارهایی برای تعقل و استحکام بخشی درونی قشر 
هدایت  نگاری،  راهبرد  و  نگاری  خط  استان؛  بسیج 
زیرین  الیه های  در  اندیشه ورز  هیئت های  عمومی 
اثربخشی بیرونی و درونی،  سطح استان برای اعتال و 

ایجاد تعامل و هماهنگی اصناف و... می باشد.
هیئت  کمیته های  شد:  آور  یاد  قوی پنجه  سرهنگ 
تولید  موانع  رفع  به  کمک  راستای  در  که  اندیشه ورز 
و  اصناف  بازار  در  اقتصادی  فعالیت های  مشکالت  و 
کمیته های فرهنگی،  استان تشکیل شده اند، شامل 
تنظیم  کار؛  و  کسب  موانع  رفع  اجتماعی؛  و  مذهبی 
و  توسعه  اقتصاد،  پژوهش؛  و  آموزش  نظارت؛  و  بازار 

اشتغال می باشند.
و  دلسوزان  از  قوی پنجه  محمدهادی  پایان  در 
صاحبنظران اصناف خواست تا پیشنهادات و نظرات 
کیفی  سطح  ارتقاء  و  بهبود  جهت  را  خود  ارزشمند 
در  هیئت  دبیرخانه  اندیشه ورز،به  هیئت  اقدامات 

سازمان بسیج اصناف ارسال نمایند.

روزاصنافنشانگرجایگاهواهمیتجامعه
بزرگصنفیویادآورزحماتبزرگمردان

کهدرعرصههایمختلف وزنانیاست
کشورحضور اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی

داشته،درراهاعتالینظامجمهوریاسالمی
ایرانازجانومالخوددریغنکردهودرراه

کوشیدند،باری سربلندیمیهنعزیزمان
کسبهوبازاریانو دیگراینروزرابهتمامی
بهویژهمسئوالنزحمتکشدرعرصههای

مختلفصنفیتبریکوتهنیتعرض
مینمایم
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اتــاق اصنــاف  نائــب رئیــس دوم  | انســیهســروش
گفــت: اصنــاف بزرگ تریــن تشــکل اقتصــادی  مشــهد 
کــه صنف هــای مختلــف بــه عنــوان حلقه هــای  اســت 
بــه  می دهنــد  پوشــش  را  کشــور  کل  زنجیــره،  ایــن 
عبــارت دیگــر، هدایــت صحیــح ســکان اقتصــاد خــرد 
کشورتوســط اصنــاف ســبب تقویــت و تکامــل اقتصــاد 

می شــود. کالن  ســطح  در 
در  اصناف  کرد:  اظهار  هاشمی  خاوری  محسن  سید 
سطح اشتغال زایی بسیار موثر و بدون ادعا و بیش از 
آن ها  اصلی  وظایف  از  اشتغال زایی  که  سازمان هایی 
به  را  خود  صنفی  واحد  آن ها  می کنند؛  اقدام  است، 
گرفته و به صورت رایگان  عنوان یک آموزشگاه در نظر 
به پرسنل خود آموزش می دهند و پرسنل نیز پس از 

کار می شوند.  آموزش، مشغول به 
واحدهای  در  اشتغال زایی  تفاوت  با  رابطه  در  وی 
واحدهای  در  کرد:  ابراز  صنعتی  واحدهای  با  صنفی 
کار  به  مشغول  افراد  از  زیادی  تعداد  صنعتی، 
که در صورت تعطیلی واحد مذکور، همگی  می شوند 
اشتغال  برای  و  می دهند  دست  از  را  خود  شغل 
مجدد باید منتظر استخدام یک واحد صنعتی دیگر 
داشتند،  گذشته  در  که  آنچه  مشابه  رویکردی  با 
و  نیست  این گونه  صنفی  واحدهای  در  اما  باشند 
آموزش  صنفی  واحد  یک  در  که  افرادی  از  کدام  هر 
یک  عنوان  به  خود  می توانند  کردند،  کار  و  دیدند 
مولد اشتغال، یک واحد صنفی را راه اندازی و سبب 
زنجیره  این  و  شوند  دیگر  افراد  از  تعدادی  اشتغال 

اشتغال زایی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.
سیستم های  الکترونیک،  خدمات  اتحادیه  رئیس 
سرمایه  و  پشتوانه  اصناف،  افزود:  ایمنی  حفاظتی، 

سال  هشت  دوران  در  که  همان طور  هستند  کشور 
جبهه های  از  پشتیبانی  و  حمایت  به  مقدس  دفاع 
دست  از  را  کشور  ک  خا از  ذره ای  تا  پرداختند  جنگ 
که شایسته بود، از  ندهیم، اما در آن زمان هم آن طور 

آن ها نامی برده و قدردانی نشد.
کادر درمانی حاضر در جبهه های  از  وی ضمن تشکر 
کرونا،  ویروس  شیوع  زمان  در  کرد:  عنوان  سالمتی، 
باز هم اصناف حضور داشته و برای سالمت مردم، از 
که  هیچ گونه حمایتی دریغ نکردند، اما باز هم آن طور 
باید، دیده نشدند، آنها با اینکه دچار زیان و خسارات 
وزارت  دستور  طبق  و  مقرر  زمان  در  اما  شدند  زیادی 
آبروی  کردند و  را تعطیل  کار خود  کسب و  بهداشت، 
که همه می دانیم  خود را به خطر انداختند در حالی 
و  آبرو  است،  فعال  حوزه  این  در  که  کسی  هر  برای 
اعتبارش از مال و جانش هم مهم تر است. با این حال 
حفظ  و  بهداشتی  مسائل  رعایت  خاطر  به  افراد  این 
کردند.  را تعطیل  جان مردم، واحدهای صنفی خود 
تعدادی از این افراد با این اقدام، از لحاظ مالی دچار 
از  تعدادی  خورد،  برگشت  چک هایشان  یا  و  مشکل 
از  را  خود  هزینه های  که  کوچک  صنفی  واحدهای 
درآمد روزانه تأمین می کردند نیز با قطع این دریافتی 

دچار مشکالت جدی شدند.
تولیــد  جهــش  ســال  بــه  اشــاره  بــا  هاشــمی  خــاوری 
ســال  ایــن  در  کــه  اقداماتــی  از  یکــی  کــرد:  عنــوان 
اصنــاف  تقویــت  داشــت،  جــدی  نــگاه  آن  بــه  بایــد 
ســال های  در  اســت.  خدماتــی  و  توزیعــی  تولیــدی، 
تقویــت  را  تولیــدی  اصنــاف  کردیــم  ســعی  گذشــته 
کنیــم، امســال نیــز بایــد عــالوه بــر اصنــاف تولیــدی، 
کــه  چرا بپردازیــم،  نیــز  توزیعــی  اصنــاف  تقویــت  بــه 

هماننــد  کاال  توزیــع  در  توزیع کننــده  یــک  تخصــص 
گــر  ا کاالســت و  یــک تولیدکننــده در تولیــد  تخصــص 
از یــک توزیع کننــده انتظــار تولیــد هــم داشــته باشــیم 
انتظــار  تولیدکننــده  یــک  از  کــه  اســت  ایــن  ماننــد 

بفروشــد. را  کاالیــش  خــودش  کــه  باشــیم  داشــته 
گر  ا کرد:  اضافه  مشهد  اصناف  اتاق  دوم  رئیس  نائب 
کنیم در واقع  اصناف توزیع کننده و خدماتی را تقویت 
که  می کنیم  بسیاری  کمک  تولید  جهش  و  تولید  به 
فنی  و  علمی  مهارت های  تقویت  با  می تواند  کار  این 
که قطعا این  گیرد  فعاالن صنفی در این حوزه انجام 
اتفاق یکی از اولویت های اصلی تمام اتاق های اصناف 

در سراسر ایران است. 
آموزش  کار،  این  بخش  مهم ترین  داد:  ادامه  وی 
شامل  که  کالن  سطح  در  چه  است  سطوح  تمام  در 
کشور است چه در  مدیران اتاق های اصناف در سراسر 
که شامل روسای اتحادیه ها و مدیران  سطوح پایین تر 
آموزش  این  است.  صنفی  واحدهای  پرسنل  حتی  و 
مهارت های  یا  و  تخصصی  و  فنی  آموزش های  شامل 
کار  که این موضوع در دستور  فروش و بازرگانی است، 

اتاق اصناف قرار دارد.
گذر از این بحران  کرونا و  وی در خصوص شرایط پسا
شرایط  بدترین  اقتصادی،  بحران  یک  از  پس  گفت: 
کسی انتظار داشته باشد، به وضعیت  که هر  این است 
کسی  گر  ا مثال  به طور  بازگردد  بحران  از  قبل  در  خود 
کرونا، بیالن مالی اش ده میلیون  قبل از شیوع ویروس 
تومان بود و در شرایط فعلی بیالن مالی او یک میلیون 
که بیالن مالی خود را به  کند  تومان شده است، تالش 
ده میلیون تومان قبل برگرداند و بعد از آن مجدد برای 
کند؛ اما این اتفاق نه  رسیدن به درجات باالتر تالش 
به  بسیاری  صدمات  بلکه  نیست  امکان پذیر  تنها 

کسبه وارد می کند.  واحدهای صنفی و 
این  من  پیشنهاد  کرد:  نشان  خاطر  هاشمی  خاوری 
که جایگاه فعلی خود را در نمودارهای اقتصادی  است 
به  آن  از  پس  و  بگیریم  نظر  در  صفر  بحران،  از  پس 
کاری  بیالن  گر  ا )حتی  بپردازیم.  تالش  و  برنامه ریزی 
میلیون  ده  منفی  باید  است  میلیون  ده  منفی  ما 
واقع  در  بگیریم.(  نظر  در  خود  کاری  صفر  را  تومان 
جایگاه  نه  و  فعلی  جایگاه  از  را  خود  برنامه ریزی  باید 
بلکه  تنها واحدهای صنفی  نه  بگیریم.  سابق در نظر 
اتاق اصناف و اتحادیه ها نیز باید این گونه برنامه ریزی 
این  در  که  خسارتی  جبران  برای  همچنین  کنند، 
در  طوالنی  زمان  باید  است  شده  وارد  آن ها  به  مدت 
کمی  که در مدت  نظر بگیرند و انتظار نداشته باشند 
طوالنی  برنامه ریزی  با  آن ها  شود،  جبران  اتفاق  این 
مدت می توانند عالوه بر رشد مضاعف خود به جبران 

خسارات وارده نیز بپردازند.

ح شد:  گفت وگو با نائب رئیس دوم اتاق اصناف مشهد مطر در 

اصناف، هدایت گر سکان اقتصاد خرد

جهش تولید
اصناف و اشتغال

پس از یک بحران اقتصادی، بدترین 
کسی انتظار  که هر  شرایط این است 
داشته باشد، به وضعیت خود در 
قبل از بحران بازگردد
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کنندگان تزئینات داخلی خودرو اتحادیه صنف چادردوزان و تولید 
مرحـوم حـاج صـادق افتخـاری؛ در ششـم مهرماه سـال ۱۳2۵ متولد شـد، وی برادر 
شـهید محمدعلـی افتخـاری بـود و قبـل از انقـالب در فعالیت هـای سیاسـی شـرکت 
داشـت، وی پـس از انقـالب نیـز در جامعـه انجمن های صنفی حضور داشـت و یکی از 
گـذاران مؤسسـه خیریـه امـام هادی؟ع؟ بـود. از آغاز جنگ تحمیلی در سـمت  بنیـان 
اعـزام نیرو هـای صنفـی بـه جبهه هـای جنـگ حـق علیـه باطـل فعالیـت نمـوده و تـا 
پایـان جنـگ تحمیلـی به این مــهم مشـغول بود، او ســه دوره ریاسـت اتحادیه صنف 
دوزندگـان اتومبیل را بر عهده داشت و عضـو شرکت تعاونی صنف دوزندگان اتومبیل 
گذاشـت.  بـود، فعالیت هـای خیرخواهانـه اش دردوران حیات، نام نــیک از وی برجا 
گرامی. او در 22 دی ماه سال ۱۳۸۵ چشم از جهان فروبست. روحش شاد و یادش 

اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران
جهـان  بـه  چشـم   ۱۳2۹ سـال  در  وی  تبریـزی؛  شـعرباف  جـواد  مرحـوم  اسـتاد 
کـه عالقـه ای وافـر بـه هنـر عکاسـی داشـت درسـال ۱۳۴۷ بـه  گشـود و از آنجـا  هسـتی 
کارشـد و چنـد سـالی نیـز در عکاسـی  عنـوان دسـتیار در عکاسـی متـرو پـل مشـغول بـه 
بـاال  بـا عکاسـی مـدرن در بسـت  از مدتـی  او پـس  شـاهچراغ مشـغول فعالیـت شـد. 
خیابـان مشـارکت نمـود و بعـد از آن بـه همـراه بـرادرش عکاسـی شـیوا را راه انـدازی 
کارفرمایـان عکاسـی بـه عضویـت هیئـت مدیـره  کـرد. بعـد از تاسـیس انجمـن صنفـی 
کارفرمایـان عـکاس و البراتـوارداران مشـهد درآمـد و بعدهـا بـه عنـوان یکـی از  صنفـی 
گردیـد و بـه دلیـل  اعضـاء هیئـت امنـای صنـدوق البراتـوار داران عهـده دار مسـئولیت 
کمیسـیونهای تخصصـی اتحادیـه بـه عنـوان یـک عضـو فعـال،  کاردانـی در  کسـوت و 
کشـور عـالوه برتخصـص  فعالیـت می نمـود. وی در صنـف عکاسـی خراسـان بـزرگ و 
کاری، در جوانمـردی، ادب و فروتنـی زبانـزد خـاص و عـام بـود. در محیـط و  و تعهـد 
کاری و اجتماعـی امیـن، مشـاور و امانتـداری تمـام عیـار بـود. از ایـن رو  اطـراف زندگـی 
که نسـبت به آن بزرگمرد شـناخت داشـتند، برای حل مشـکالت خود ایشـان  افرادی 
را واسـط و داور قـرار می دادنـد. او در اردیبهشـت مـاه سـال ۱۳۹۹ بـه دلیـل بیمـاری 
ک سـپرده شـد. روحش  سـرطان بـه دیـدار حـق شـتافت و در قطعـه هنرمنـدان به خا

گرامـی.  شـاد و یـادش 

اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران موتورسیکلت و دوچرخه
گشـود؛ وی فردی  مرحوم سـالمتی؛ در سـال ۱۳۰۹ درمشـهدمقدس دیده به جهان 
کسـب وکارحالل، ازپیشکسـوتان  گاه ومقیـد بـه رعایت احکام  خـوش نـام، بامتانـت، آ
صنـف ومـورد احتـرام بـود. بی توجـه بـه مظاهردنیـوی ودرانجـام امورخیریـه غیرعلنی 
وبـدون نـام ونشـان موفـق بـود، در تمامـی مناسـبتهای سـوگواری اهـل بیـت عصمـت 
بـا  درسـال۱۳۴۴  وی  می کـرد،  تعطیـل  خودرادرهرشـرایطی  واحدصنفـی  وطهـارت 
احداث نمایشـگاه فروش وانبار مونتاژ وتعمیرگاه،درمسـاحت بیش از۳۰۰مترمربع، از 
کـه دریـک مجموعه، نمایندگی فروش موتورسـیکلت، لـوازم یدکی  کسـانی بـود  اولیـن 
وخدمـات فنـی بعدازفـروش را ارائـه داد. پـس از سـال ۱۳۵۵ بـه بعـد عـالوه برپخـش 
کـه  موتورسـیکلت اقـدام بـه واردات دوچرخـه ازکشـورهای هندوسـتان وچیـن نمـود 
مورداسـتقبال فروشـندگان موتورسـیکلت ودوچرخـه قرارگرفـت. وی در سـال ۱۳66 
تاسـال ۱۳۷۸ عضـو هیئـت رئیسـه ونایـب رئیـس اتـاق بازرگانـی مشـهد بـود و در دوم 
مردادماه ۱۳۸۳ به علت بیماری دارفانی را وداع گفت. روحش شاد ویادش گرامی باد.

گلدوزان اتحادیه صنف صنایع دستی و 
مرحـوم عبـدا... والیتـی مقـدم؛ وی در اول دیمـاه ۱۳۰۳ در مشـهد متولـد شـد. او 
گلـدوزی تبحـر خاصـی داشـت و پرچم هـای اهدایـی آسـتان  کار صنایـع دسـتی و  در 
پرچمهـای  تمـام  خطاطـی  او  می دوخـت.  را  انقـالب  از  بعـد  اوایـل  و  قبـل  قـدس 
کارش دقیق و متعهد بود و تا سـن ۸۵  مذهبی را شـخصا انجام میداد، به شـدت در 
سـالگی بـه ایـن حرفـه مشـغول بـود. او بـه همـراه بـرادر بزرگتـرش جـواد از بزرگ تریـن 
گلـدوز بودنـد و از بنام تریـن پرچـم دوزان در زمـان فعالیتشـان بودنـد. آثـار  هنرمنـدان 
گـری  کشـور و دیگـر مناطـق شـیعه نشـین جهـان جلـوه  بی شـمار آنهـا در اقصـی نقـاط 
می کنـد. وی در هجدهـم آذرمـاه سـال ۱۳۹۴ چشـم از جهـان فروبسـت. روحشـان 

گرامـی. شـاد و یادشـان 

امامعلی؟ع؟:
ِلُکّلِ داٍر باٌب َو باُب اآلخرِه َالَموُت. 
هرخانهوسرائیدِرورودیدارد،دِر
ورودیآخرت،مرگاست.

یادبود اصناف
یاد و یادبود درگذشتگان اصناف مشهد




